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EDITORIAL
Esta edi^ao se pretcnde comunicadora. Esta edi^ao se

prctendc um meio de ligagao cntre ideias, pessoas, fatos,

acontccimcntos c conhecimentos. Sc podemos classifici-

la como um jornal, e mais uma qucstao acadcmica a scr

discutida. Assim, surge com uma intcngao muito clara,

dcntro dc um contexto de necessidades percebidas de

troca de informagao, de opiniao, de iniciativas e de

cspcran^as. Esperan^as de trocas entrc pessoas. Um novo

com^rcio onde a moeda em circula^ao i a possibilidade

de criagao de novos canais, novas perspectivas, novas

formas de enxergar.

Assim como a idda de comunica^ao esti

fortemente associada com a de canal, tiincl, passagem,

queremos que as pessoas envolvidas nesta publicagao
tornem-sc igualmente tuneis, passagens para novas

perspectivas, mensagcns, inten^oes, tudo aue possa gerar

vida, se possfvel criativa, sobre as somoras de nosso

cotidiano marcado pclo sofrimento da mediocridade, o

sofrimento de nos vermes incapazes dc agir diante de

uma realidade ca6tica. Ca6tica por estar ^ra do nosso

controle. Cadtica por estar em transforma^ao.

Esta c mais uma tentativa de criar condi^oes de

colabora(^o, compreensao entre pessoas c possibilitar a

cria^o de um novo animo, uma nova visao sobre o caos

da realidade atual. Sera ele tao incomprcensivel e

inaccitavel, ou somos n6s que devemos mudar?

"A atengao direcionadei para o
momento presentepode ser

ancorada no cicio respiratorio, ja

que este talvez seja o unico ado

'repetitivo'que 6 ao mesmo tempo
interno e externo...

"
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'Para tomar mais eHdente e OW o

processo da intuigao precisamos
trabalhar sobre os hemisf^hos esquerdo

e direito de forma equilibrada. . .

"
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"Dentro do corredor da loucura,

vocepode encontrar uma zona
neutra repleta de um tipo de

desinteresse".
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Uma pequoM tentativa

"Se a estupidez humana diminuisse,

haveria menos oposigao ao pensamento
criativo e a novos enfoques frente aos

nossos ve/hos prob/emas.
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O TEMPO E A laEfiPIDAgAO

Se voce parasse para pensar." Esta frase muitas vezes usada

poderia nos levar a uma parada no tempo. Pensemos.

Quanto tempo se passou desde que comegou a ler este texto?

Vmte segundos contando a primeira olhada para o titulo, a

"reflexao" sobre o assunto e finalmente a leitura das

primeiras linhas?. Pronto? Refez este trajeto em sua

memoria? Muito bem, onde esti "voce" agora ? Esta aqui
nesta linha ou no momento em que leu o titulo do texto ?

Sens olhos estdo nesta linha, mas e seu pensamento ? E
"voce"?

Mesmo sem saber ao certo, o que chamamos de "eu"

e de "tempo" sSo definifdes tao subjetivas quanto

psicologicas. Apesar de existir um tempo definido

fisicamente, portanto "objetivo", este mesmo foi base da

ultima grande revolu^Io da Fisica Modema que nos trouxe

um novo conceito do termo. Pouco utilizada no nosso

cotidiano, e muito menos compreendida como conceito

em si, esta dualidade tempo x espa(^ relativistico nos

permite questionar a forma como normalmente vemos o

tempo "passar. Se aliarmos a esta nova perspectiva, a ideia

da fisica quantica na qual o universe esta dividido em
pequenos "pacotes de energia" que podem se transformar

em materia, completamos o caos em que comecjamos a entrar

quando tentamos compreender o universo que nos rodeia.

Sem aprofundamentos cientificos, mas usando

meramente sua imagina^io, tente visualizar sua rotina

cotidiana por um novo ponto de vista. Imagine que depois
de ver sua segunda-feira acontecendo, voce visse a quarta-

feira em seguida, e depois a ter(^-feira e depois o Sabado

e depois a quinta-feira, etc. Neste sentido, voce veria os

acontecimentos de terga-feira como "consequencias" dos

de quarta-feira, e ainda os acontecimentos de quinta-feira

como "consequencias" do que aconteceu no Sabado
"fiitxiro". Neste tipo de imagina(;^o nos vem a sensa^ao de

absurdo, paradoxo, etc., mas mesmo a matematica, sempre

tSo exata come^a a questionar com sua nova logica
"dinamica" o que costumamos chamar de sentenga falsa

ou absurda. Esta sequencia "altemada" de dias poderia estar

acontecendo em varios niveis ( macro e micro ) das nossas

unidades de tempo. Teriamos nio so a "quantizagSo do

tempo", mas a aiteragSo de sua causalidade imidirecional.

A seta que antes apontava linearmente do passado para o

fiituro, se tomou uma estrela de v^rias pontas indicando

varias possiveis diferentes diregdes.

A questSo e que comet^ a ficar em duvida o nosso

velho habito humano de ver o "tempo" passar. Esta estoha

de"tempo que passa rapido"."tempo que passa devagar"

quando estamos numa atividade que nos da prazer, ou ent^o

que nos causa sofrimento de algum tipo, tudo isto nos traz

a no<;3o de tempo a que estamos acostimiados a lidar no dia

a dia. E esta no(^o psicologica que se contrapde a visSo

cientillca do tempo, nos levando muitas vezes a dizer que
tivemos uma ilusSo de que o tempo passou mais rapido ou

mais devagar. E se isto ndo fosse uma ilusllo como estamos

acostimiados a acreditar? Todo nosso aparato psicologico

foi embasado na nogdo convencional de tempo e de

causalidade imidirecional deste.

Portanto surgem ai os comportamentos automaticos

de preocupayao com o Aituro e culpa pelo passado. Ambos
estes comportamentos pressupoe que o que quer que fagamos
no presente acarretara consequencias no futuro e o que quer

que tenhamos feito no passado acarreta consequencias no

presente ou no futuro. Dificil e imaginar que algo que

estejamos fazendo hoje possa ter influenciado

acontecimentos no "passado". Ou ainda que algo que ainda

vamos fazer no "fiituro" possa influenciar nosso momento

presente.

Se pensarmos um pouco agora sobre a nossa noQ^o
de "eu", veremos que esta definioao pode estar ligada aos

mesmos dogmas anteriores sobre o tempo que nos levam a

acreditar no nosso eu social, eu familiar, etc., como surgidos

numa sequencia e alem disto numa sequencia causal. Surge
um primeiro que depois gera o seguinte que depois gera o

seguinte e assim por diante. E se colocassemos aqui a ideia

"gurdjieffiana" dos varios "eus" caoticos? Teriamos entSo

uma situagao na qual o "eu" que desperta, nSo e o mesmo

que toma o cafe da manM, nem o mesmo que tenta ligar o

carro, que por sua vez e totalmente diferente daquele que
da bom dia ao chefe. Resumindo, teriamos uma infinidade

de "eus" se altemando durante o dia, ou melhor durante a

hora, ou melhor durante quinze minutos. Supondo esta

hipotese verdadeira, necessariamente nlo so nossa definioao

de tempo estaria mudando, como todas as outras nossas

"definigoes" a respeito do mundo a nossa volta.

Como a estorinha do homem aflito que pediu a um

amigo que ihe amarrasse uma etiqueta em seu tomozelo, para

que no meio da multid^, se se distraisse, pudesse ter cerieza

de quem era; da mesma forma no nosso cotidiano por mais

que nos esforcemos em manter uma continuidade em nossa

sensagSo de eu, o maximo que conseguiremos e cair na cilada

da estoria, na qual o amigo brincalhio troca a etiqueta numa

distra(^o do homem aflito, e a coloca em outra pessoa. Ao
voltar da distragSo, o choque: "Se ele esta com a etiqueta.

quem sou eu ent^o?". Pois e justamente ai que desembocam
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nossas duvidas, se durante o "passar do tempo" nSo consigo

manter a "etiqueta" na mesma sensagao de eu.

Nos encontramos ent^o perdidos como na estoria, e

ficamos a tentar "ver" o tempo passar Podemos dizer entao

que cotidianamente tentamos "medir" o tempo
psicologicamente. Nossas medidas utilizam como unidades-

padrSo, nio o segundo, ou o minuto, mas a repeticpao de

eventos cotidianos como a hora do almogo. a hora de bater

cartdo, a hora de buscar as crian<^ no colegio, etc.

Alem disto, nossa sensapSo de "passagem do tempo"
se baseia principalmente nos ciclos de nossos pensamentos.
Estes ciclos se referem aos conjuntos de pensamentos que
costumamos terem nosso cotidiano, onde eles seguem uma
iinha caotica aleatoria, totalmente dependente dos estimulos

externos presentes tambem caoticamente a nossa volta.

Portanto podemos dizer que nossa sensa^ao de "passagem
do tempo" se baseia em ciclos externos e em ciclos intemos.

Os externos se referindo aos eventos que podemos classificar

como "repetitivos" a partir de nossa interpretagSo dos

estimulos recebidos do meio extemo. O "nascer do Sol"

pode ent^o ser classificado como urn "evento" que se

"repete". A medida que DificH6 imaqiiiarouedloo que esteiamos
este evento se "repete" fazendoiioje oossa tefihfluendcido
podemos fazer uma escaia acontecimentofiio ''passddo ". Ou a'ndci
de medida de tempo, quedloo Que alnda Vcimos fszefHO "futuro'
subdmdindo o "tempo" fxxssa influendarHosso mcfme/ito Dfesente.
entre um nascer do Sol e

'

outro nascer do Sol em imidades menores. Isto acontece

em grandes escalas e em pequenas escalas: quando fazemos

pequenas tarefas contabilizamos o tempo entre uma
repetiQ^o e outra. Se estivermos no trabalho, entre a hora

de bater o cartiio e a hora do almo90. Se estamos num fim-

de-semana, entre a hora de um certo programa esportivo

na televis&o e um outro programa de receitas de bolo.

Em rela93o aos ciclos internos, se baseiam, a

principio, em sensa^des organicas instintivas como fome,

sede, contrapSes intestinais, desejos sexuais, sono, etc. A
medida que estes ciclos se repetem, tambem nos dSo outras

unidades-padrSo de "passagem do tempo". Ainda dentro

dos estimulos intemos temos as "sensa^Ses emocionais"

ligadas as sensa^Oes organicas. que sSo aquela depressao
ao acordar antes de ir ao trabalho, a raiva contra o mau-
humor do chefe ou contra as "injusti^as do mundo", ou

ainda a "alegria" de ir a uma festa ou de terminar a semana
de trabalho. Ainda nos ciclos intemos temos os ciclos dos

pensamentos associados a cada uma destas varia(;()es

sensoriais-emocionais. Temos entSo blocos de pensamentos

que percorrem nossa mente se associando com os ciclos

intemos e extemos. Dai surgem tambem outras imidades

de medida de tempo. Finalmente. ficamos numa situaQio
em que surge uma serie de comportamentos-padrdo
(conjunto de pensamento-emo^o-sensa(^o) que tentam

"medir"o tempo e com isto ter um controle sobre a realidade.

Temos entao, um grande computador ( nosso cerebro ) com
varies programas instalados ( nossos eus ), mas sem o

operador/programador ( nosso eu superior ). Desta forma
OS programas se altemam caoticamente, e os dados entram
sem controle por um teclado ( nossos sentidos ).

Como podemos ver, nossa sensat^ de tempo se baseia

no ciclo ou na repeti9ao de um "evento", seja extemo ou

intemo. Estes eventos podem ir desde o por do Sol ate a

passagem de um pensamento por nossa cabe9a. A repetig^

serve como padrSo, mesmo que seja ilusoria na maioria das

vezes. Na verdade criamos lun padrSo que nos interpreta a

realidade como algo conhecido e ja identificado. Desta

forma as coisas se "repetem". E a partir destas nossas

defmi(;5es de repeti^do que criamos nossas unidades-padrlo

de tempo tanto as psicologicas como as cientificas. O dogma
a ser repensado aqui e o de que os eventos se repetem.

Desde lun pequeno pensamento ate o por do Sol estio em

permanente mudan^a e o que tentamos classificar como

algo conhecido sempre sera uma ilus^o, lun afastamento

do Real Conhecimento. Para que nos aproximemos da

Realidade, precisamos nos conectar com o Momento
Presente . Este n^o se localiza em nenhum padrSo de nossos

arcaicos conceitos de TEMPO. A nossa linica chance e

perceber que o Momento Presente nSo pode ser definido

como a Iinha divisoria entre um passado imaginario e um
fiituromais imaginario ainda. O Momento Presente no
pode ser descrito por um historiador nem previsto por um

profeta. O Momento
Presente n3o pode ser

definido. ele so pode
ser vivido,

experimentado. Ele e

a unica realidade

tangivel, na qual temos a chance de nos modificar e

modificar algo a nossa volta. Em termos cientificos: ele

nao pode ser "medido".

Portanto, nossa sensa93o de tempo fundamental

para que possamos ter acesso ao nosso eu mais profundo.

Uma das principals tecnicas para que isto comece a ser

experimentado por nos e a colocai^o da aten9ao sobre nossa

respira^ao. Isto acontece porque a respiragSo e um dos

principals, se n^o o principal, ciclo biologico que podemos
observar constantememte, e a partir dai, tentar nos

aproximar de uma real sensaqdo de tempo e portanto, de

eu. Enquanto nio formos capazes de perceber cada ciclo

respiratorio como novo, in6dito. unico a que temos acesso,

nSo seremos capazes de compreender a realidade. A
compreensSo aqui se refere a luna simultaneidade entre

experimentar e saber o evento. E isto nio acontece com a

utiliza^So comum de nossos sentidos.

A aten^io direcionada para o momento presente

pode ser ancorada no ciclo respiratorio, ja que talvez este

seja unico ciclo "repetitivo" que e ao mesmo tempo Intemo

e Extemo . Em outras palavras, a respira^So e o elo que nos

une internamente a ciclos cosmicos maiores, como a

"respira^So planetaria" dada pelo ritmo do bater das ondas,

ou respira(;5es ainda maiores. Da mesma forma que toda

cadeia biologica esta baseada no ciclo da alimenta^^o, da

comida; os ciclos cosmicos se baseiam em ciclos

respiratorios. As oscila^des da temperatura ambiente,

campos magneticos, eletrostaticos, gravitacionais.

correspondem a grandes ciclos respiratorios aos quais

podemos nos conectar instantaneamente quando
conseguimos nos desligar das redeas dos padrdes auto-

criados de liga^So com eventos futiu^os ou passados.
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UM ESTUDO SOBRE A INTUIQAO

Quern ]i nao passou pela experiencia de lembrar de

algu^m e imediatamente receber um telefone dessa f)essoa,

ou ainda, pensar em fazer um caminho diferente ao sair

de casa, negligenciar a sen$a9ao e dar de cara com um

congestionamento enorme?

Muito tern sido dito sobre a intuifio sem que se

tenha tentado dar uma descri^ao de seus processos de

Forma mats ampla e realista. Os avan9os dos estudos com

a lateralidade cerebral permite-nos arriscar uma nova

descrifao para esse fenomeno.

Podemos resumir o conceito de intuiijao como

sendo a forma de pensar do hemisfifrio cerebral direito.

Tal forma baseia-se na tentativa de perceber o conjunto
dos eventos e suas rela96es, por isso a adjetiva^ao

costumeira deste hemisferio de holfstico.

A intuifao se manifesta no momento em que
determinadas ireas

cerebrals, pouco
estimuladas
habitualmente,
ativam-se e o seu

conteudo, muitas

vezes aparentemente
incoerente, pode ser

acessado e

reinterpretado pelo
hemisfi^rio esquerdo
do c^rebro, que por
ser mais racional e

descritivo, consegue
tornar litil e

compreensfvel a

informa^ao.

O processo
acima descrito nao

tem nada de migico
e especial; ao

contririo ele i

bascante comum e

'<w\\vvvv/^.^J;;^^N

hemisftrios cerebrals.

Um dos aspectos i que, quando exisce uma busca

objetiva por respostas, atrav^s de estudos, essa inten9ao

real (hemisferio direito), somada a um quantum de

informa9ao adquirida (hemisftrio esquerdo) aumenta a

possibilidade de momentos intuitivos, pela superativacpao

dos 2 hemisf<frios. o caso comum do cientista que passa

meses estudando e trabalhando sobre uma teoria e nas

fdrias, num momento de descanso, tem uma id^ia

revolucioniria ou um insight ou descobre uma

possibilidade de experimenta9ao brilhante.

O hemisfdrio direito expressa seus conteiidos, de

forma nao 16gica, em forma de quebra-cabe^as, sutilezas

e sfmbolos, e o hemisf(^rio esquerdo interpreta esses

conteudos de forma linear e os qualifica dentro dos

padroes ji conhecidos, nao reconhecendo o todo.

Portanto, i necessirio aprender a ativar o c^rebro direito

e a ampliar a atua^ao do esquerdo criando novos padrdes,

para que os novos canais

de comunica9ao sejam
abertos.

Atrav& da busca

por mais informa9ao e

de montar com ela um

padrao que tenha nexo,

podemos tomar ciencia

de massas de

informa^oes ca6ticas de

forma inteligente e

veneer a tendencia do

hemisf(rio esquerdo de

descrever, rot.ular e

armazenar de forma

linear e ao acaso as

informa^oes. Al^m da

dificuldade de montar

padroes coerentes, nossa

capacidade de coleta

atualmente 6 muito
limitada. Precisamos

urgentemente abrir

'~fi6s buscamos em todos os lugares e enquanto isso,

6 ele que nos conduz. ^ o nosso sistema nervosa.

canais novos de comunica9ao com a realidade,

expandindo assim nossa troca com ela.
grande parte de nossas decisoes e atitudes baseiam-se nele.

Por^m, muitas vezes impedimos que a intui^ao se expresse

ou seja conscientizada porque ela apresenta geralmente

caracterfsticas desconexas e desestruturadoras ao

hemisffrio esquerdo, uma vez que rompe com processos

mecanicos, rotineiros e com projetos ji delineados e

estabelecidos. Muitas vezes, quando nos negamos a dar

ouvidos k intui(;ao, o inconsciente age nosentido de fazer

o indivfduo escapar dessa "repressao". E o caso da pessoa

se organizou durante meses para fazer uma importante

viagem. No momento do embarque, passa mau e por
isso perde o v6o; descobre-se mais tarde, que o aviao na

qual ela deveria embarcar caiu...

Para tornar mais eficiente e vitil o processo da

intuifao precisamos trabalhar sobre os hemisfdrios

esquerdo e direito de forma equilibrada. Algumas priticas

e exercfcios podem desenvolver simultaneamente os 2

A partir da coleta e processamento adequadas,

podemos come9ar a construir novos modelos de realidade,

que sejam cada vez maiores e mais abrangentes, que
contenham a realidade pessoal, a dos outros, a do mundo

e a dos outros mundos se for possfvel. Desta forma o

hemisf(^rio esquerdo se ve obrigado a expandir uma vez

que ele tem agora que lidar com uma realidade que 6

tamb^m maior e esti interconectada com tudo.

Al^m da constru^ao de modelos maiores devemos

tamb^m e sempre, buscar uma maior compreensao e

intera9ao com esse novo modelo. A busca das rela96es

entre os eventos de forma voluntiria e consciente obriga

o hemisfi^rio esquerdo a dar um passo mais em dire^ao

ao direito, no sentido de ampliar a sua percep^ao e
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manipula9ao da realidade. As sincronicidades scriam um
termometro do processo: tnostram que somos capazes
de perceber novas rela^oes entre o todo. Al^m disso

devemos buscar o significado por tris das relafoes que o

mundo passa a ter conosco. Por significado queremos
dizer a rela9ao que o ser humano tern com o todo, as

razoes, as mensagens por tris da relafio da realidade

conosco.

Nao apenas o mundo se torna mais interligado e

fluido, mas tamb^m surge o conhecimento, a

compreensao maior e global dos significados daquilo que

experienciamos.

Para tanto precisamos de atitudes bisicas, ai^m

das
')i

citadas acima, que podem ser desenvoividas atrav&

das seguintes posturas:

a. Em primeiro lugar precisamos trabalhar com as nossas

percep96es (5 sentidos, basicamente) no sentido de

expandi-las ao miximo e ao mesmo tempo estarmos

plenamente atentos ^ elas. Em outras palavras,
desenvolvermos uma $ensa9ao de "presen9a", onde sou

capaz de perceber tudo o que acontece a minha volta e

ao mesmo tempo, manter a sensa9ao de um "eu" que
observa a cudo. Esta atitude 6 uma premissa bisica para
contactar a realidade de forma a perceber seus sinais,

aprendendo e ampliando a percep9ao da sua linguagem
atravds dasensafio, sfmbolos, vis5es, palavras, sons, tato,

paladar, fenomenos, etc.

b. Tentar perceber as sutUezas, ou seja sinais pequenos

que muitas vezes passam desapercebidos ou para os quais
nao damos a mfnina aten^ao ou valor. Tal atitude

possibijita expandir os comportamentos rotineiros sejam
ffsicos, emocionais ou mentais e observar os fenomenos

por inteiro, com todas as suas nuances e mist^rios.

c. Al^m disso devemos procurar entrar em contato com
a realidade nao mais de forma puntual ou seletiva e sim

tentando perceber "blocos", ou o conjunto todo das

informa(j6es. Isto possibilita escapar dos "filtros" que
existem naturalmente entre o indivfduo e o meio, e que
se baseiam na educafao, sistema de cren^as, cultura,

padr5es emocionais, etc

d. Aliar a atitude do item acima colocando-se presente
neste "bloco" ou conjunto. Ver as relafoes dele consigo
mesmo, qual o papel que cabe ao indivfduo represenur
e como essa representacpao 6 efetivada.

e. Buscar perceber as conexdes entre os eventos de forma
rica e sem id^ias preconcebidas. Tentar perceber essas

conexoes nao de forma puramente intelectual, mas
abrindo-se por inteiro e buscando os significados de cada

uma dessas rela9de$. Devemos permitir que o mundo
comece a falar conosco.

f Por fim, buscar ter uma rela^ao com a realidade de

forma mais bem-humorada, nao temendo os paradoxes
e as irracionalidades, mas ao contririo, buscando-os como
uma forma de expandir os modelos rfgidos e lineares

que normalmente norteiam nossa vida.

APRESENTANDO A NOSSA EDITORA:
'ELEUSIS EDITORA'

Grat^ ao interesse e empenho de varies componentes do

D.R, podemos informar ao publico o surgimento de uma
nova editora em S3o Paulo, devotada a publicat^ de temas e

autores que estejam ligados ao estudo de neurociencias,

misticismo, religi^, ocultismo e esoterismo serios, trabalhos

estes oriundos de todo o mundo. Alem disso, a EditcM^ Eleusis

propde-se divulgar trabalhos nacionais, de pessoas que tenham

obras de importancia, que devam ser veiculadas ao publico

em geial.

Em Outubro/Novembro de 1993, a Editora Eleusis

estar^ lan(^do dois livros:

'A Ascensio dePrometeus', de Robert Anton Wilson,

dentro da area da neuro-psicologia, um trabalho centrado nos

Oito Circuitos Cerebrals, da teoria de Timotl^ Leaiy. Uma
obra que analisa a problem^tica social e politica do seculo

XX, dentro de uma perspectiva sociologica, politica,

antropologica, mistica, da inform^tica, etc,, foraecendo

elementos que permitem com que o leitor gere um modelo

mais ample, rico e mais critioo da realidade que cerca, assim

come dos seus propries modelos psicelogicos e

cerapertamentais. A parte do livro que trata des 'circuitos

cerebrals futuros' representa, talvez, a melhor exposiQie sobre

as potencialidades do ser humano existente na atualidade.

'A Maquina Bielogica Humana Como Aparelho de

Transforma?^', de E.J. Gold, que da a continuidade aos

estudes e propostas de tecnicas aos interessados na obra de

Gurdjieffe Ouspensky, dentro de uma visSo nxxlema e mais

ampla. E.J. Gold atualmente i considerado e maior expoente
do 'Trabalho' pos-GurdjiefiF, um auter-artista-filosefe

polemico que ndo esta interessade em agradar a ninguem,
mas sim em femecer elementos e experiencias its pessoas

que legitimamente buscam pela transformai^ do serem busca

de um despertar da consciencia. Este livro faz parte de uma

trilogia, que e completada por 'Vida no Labirinto', que trata

das experiencias multi-dimensionais que o estado de

'presen^a' pede femecer e 'Vis6es na Pedra', que trata do

desenvoKimento da 'capacidade de aprendizado ebjetivo'.

Tais obras ser3o editadas em seguida pela 'Eleusis Editora'.

Outras obras ligadas k mesma linha de estudes est^

em projeto:

De E.J. Gold: "Os Sete Corpos do Hemem", um estudo

das tecnicas de acumulo, refino e aplica^So de 'elementos

sutis' visando plasmar noves corpos que, podem ser o veiculo

da consciencia de ser humane dentro das dimensdes de

Labirinto.

De E. J. Gold: "O Livro Americano dos Mertos" -

que visa femecer elementos experienciais firente a experiencia
de outras dimensdes, sejaem vida ou mesmo, depeis da morte.

Apoiade no texto tibetano de orienta^Se do espirite de uma

pessoa que laleceu frente as diferentes experiencias por que
est^ passando, o autor oonseguiu provar que n^ e necess^rio

passar pela experiencia da merte, para poder projetar se denut)

do campo das dimensfies transcendentes. Desta maneira, o

livro e um verdadeiro manual de um viajar macrodimensional,

adaptade seja para aquele que deseja ajudar no transito de

um ente querido seja para experienciar direta e pessoalmente
OS elementos extradimensionais que sempre estivoam k nossa

dispo9So.
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*'(X>MREIS MEL !!X"

Preferendalmente as

abehasusam n^rdas
llores para produziro met.

As abelhas normalmente

sao atraidas pela fonna,

corecheiiodasflores.As

Apis (abelhas

africanizadas) possuem

urn jeito rmilo interessanle

de indicar o local de una

planta fiorida: a abeiha

que encontrou as fkxes

volta para a colmeia e

idanga'sobreoiavo(lugar

onde fica armazenado o

aimentoj de uma forma

especiica para as outras

abelhas. Essa danga leva

em consideragao o lugar

da cokneia, a posi^ao da

planta e o sol; a abeiha

desenha com seus

mo\^ment06 algo como um mapa usando esses Ir6s pontes de referSncia

queorientaasdemais.

Os mefiponineos (abelhas sem fenao) t6ffl urn compoitamento

diierente: tazem uma trilha de cheiro', secretando uma substanda odoriera

a medkia que voam da colmeia para a planta fiorida de tal fonna que as

outras abehas predsam apenas segur essa "Ulha*.

Depcis de trazer nectar para a cokneia, as abelhas reiram a major

parte da agua (quase 60%), acrescentam enzimas e guardanvno em poles

at^quefquemaduro.

meltem como componentesprindpaisosaQUcares: enconlramos

gicose, fniose etamb^ pequena quanidade de sacarose . a^jcar 6 fonte

de energpa paia o organismo, porisso o mel 6 considerado urn excelente

aimento. AKm dos agucares, o mel possii sais minerals, vitaminas, enzimas,

etc, cujo ipo e quanidade dependem da abeiha que produz mel e da planta

que foi visitada. Chama muito a aten^ao a variedade de sais minerals

encontrados nos dversosm^ por ewmpk}, boro, zinco, silido, e at6 ouro e

prata, tudoem pequenissimaquanidade (chamados de elemento-tra^:)) miito

important para corpo e pouco oomum em oulros aimentos.

Os m^is de meliponineos sao os que possuem maiores

ooncenba(6es de substandas anIUdicas, por isso sao considerados mte

medkanais. Essa maior conoenfragao deve-se ao fato de que mel dessas

pequenasabelhas tern uma quanidade maior de ^gua e m4is muito liquidos

oorrem o risco de fermenlar mais bdlmente. Uma fonna que as abelhas

encontraram de proteger mel foi de aumentar a quantdade de

substandas anttx6icasque inibem o cresdmento das bact^iias. Apesar de

ser urn mel muito bom 6 pouco comerctaizado poique poucas pessoas

dedcam^ a criagao destasabelias.

As abelhas, na natueza, ooletam de v^as plantas dlferenlss seu

aimento. mel resutenle da coleta de nectar de viiios ipos de plantas

dKerentes recebe o nome de met silvestre. Atualmente 6 mais comum

enoontrannos a venda mte provenientes de monocukuras, por exempto de

eucaipto e laranjeira. Os apiojkxes muHasvezes levam as caixas de abelhas

para plantaQ&es destas 4rvoces na dpoca da fioraoao de tal fonna que as

abeiias tenham aimento abundante.

Parece haver evid6ndas de que alguns fpos de meis podem ser

usados para melhorar algumas doengas especiicas. Por exempto, acredla-

se que mel de eucalipto seja bom para problemas de giipe e para aiviar a

tosse, por^ ainda nao ha comprova;ao dentiica.

t importante saber que como as fontos de nectar vaiiam muto, o

mel tamb^ varia de aspecto. Os mdis de eucaipto nomoaimente sao bem

escuros e OS de laranjeira e dpo-uva sao basiante daros.

Urn ouiro proUema 6 a queslao da cristaizagao. Muitas pessoas

acreditam que mel verdadeiro e liquido, ou seja, nao cristaizado. Isso 6

um engano. A cristalizagao 6 urn processo natural no mel e depende

basicamente de 2fatores: da gicose e da (emperatura.

Agicose(oa(ucarp(esenlBnomelemmatorquanidade)aptesenta

a tend6nda de separar-se do resto da sokjgao e ionnar ctistais, como OS do

agucar branco. A relagao entre a quanidade de igua e de gicose faz com

que essa ciistaizagao seja mais ou menos rapida e que aspecto seja de

uma cristaizagao mais grossa, onde mel icabasianlsduro, ouenlaoina,

icando o mel pareddo com doceKle-leite.

Temperaturas baixas ao reda de 14 graus promo^fem tamb^ a

aistaizagao. Adma ou abaixo desia temperatura o processo i mais lento.

Temperaturas alias podem fazer o mel cristaizado voltar a se iqueiazer, s6

que algumas de suas enzimas e vitaninas se peidem e al6m disso surge

uma substanda conhedda como HMF que e pr^udkial ^ saijde. HMF

surge naturalmente no mel pds 4 resulante da transfonnagao dos agjcares

em meioacido e quanidades al^ 40 ppm sao consideradas aoeitaveis. Por^

m^is aqueddos ou misturados com xaropes (adukerados) possuem valores

muito akos de HMF, entre 1 700 e 6500 ppm.

Comprar mel cristaizado quando nao se conhece o comerdante, 4

muibs vezes mais seguro do(^ oomprar mel liquido; por causa desta crenga

enOnea de que mel crisblizado nao i verdadeiro (e tamb^m peb habito de

consumir mel liquido), i muito comum os vendedores aquecerem o mel para

desaistaiz^-to e assim, vend6-k) mais fadlmente, perdendo-se poikn, muito

da qualidade do produto. Nos paises frios, por exempto, consome-se

praicamente, apenas mel cristaizado e os de ciJstaizagao ina sao mtito

apredados.

Lahmacun Pizza turca

Ingredientes:

Massa:

500 g de farinha de trigo

10 gramas de femoento biotogico

lovo

125mldeleite

1 colher de cha de sal

2 colheres de cha de agucar

Recheio:

500 gramas de carne de carneiro, moida

1 cebola picada

alguns ramos de salsa, picados

2 a 3 pimentas tipo 'chilli' ou 1 malagueta grande

2 tomates grandes

50 gramas de manteiga ou margarina

sal, pimenta, pimentas rbseas (ou francesas, encontradas em casas

de produtos importados)

conHnua na p6g. 10

Tentdculo - v. 1, n. 1, p. 6



A CIENCIA DOS IDIOTAS

O Idiota ordindrio

Todo psiquismo, nenhuma essencia. Busca o conforto, evita

pressdes a todo o custo. Ordinario em todos os sentidos.

O super-Idiota

Cheio de emo(^s. Sente-se muito superior aos outros. Tem
muitas necessidades, todas elas mais importantes que as

dos outros. N3o capaz de se conter, ponderar, examinar,

racionalizar. Passa por cima de tudo e de todos. Tem fre-

quentes descontroles emocionais e a sua vontade e a unica

que deve ser ouvida.

O arqui-Idiota

Segue a rotina como um relogio. Total mente previsivel

mas nSo confiavel a nSo ser que tomemos providencias
contra suas fraquezas e habitos. Nunca consegue terminar

algo.

O Idiota sent esperanga (desenganado)

Tem pena de si proprio apenas, e incapaz de ver o

sofrimento dos demais.

O Idiota compassivo

Tem pena dos outros, ve o sofrimento dos demais como
maiores que os seus proprios e ndo consegue ajudar a si

mesmo. Tende a se negar ate o nada.

O Idiota rastejante

N3o tem piedade de si ou dos outros. Ndo pode aceitar

ajuda e quando esta Ihe e oferecida, rasteja para longe dela

embara^ado e no maior desconforto, procurando colocar a

maior distancia entre ele e a fonte de ajuda.

O Idiota quadraddo

Tevc lampejos da verdadc, mas nada mudou dentro dele. ComcQa a

ver, mas ainda e incapaz e n3o tem vontade ou um objetivo real.

O redondamente Idiota

VS seu "eu" real e o reconhece como apenas um acumulo de habitos

inconscienles. Ve^ dando voltas no cicio da vida e da existoicia e pode

sentir os resultados da incessante repet)(Jo e recunencia. Mas, ainda assim,

nio pode realmente agJL apesar de estar completamente consciente de si

propno como un ser essaiciaJ.

Idiota em zig-zag

Inicia a luta desesperada para se libertar da opress^o da

mente. Ainda e dominado por necessidades sociais e

culturais, mas a luta se iniciou. Move-se de um lado para

outro, rastejando em zig-zag, pois nSo consegue andar em
linha reta devido a psique. Apenas a batalha Ihe chama a

ateuQ^o. Esqueceu tudo o mais.

INTERVALO: O CORREDOR DA LOUCURA
Dentro do corredor da loucura, voce pode encontrar

uma zona neutra repleta de um tipo de desinteresse.

Nesse momento, voce podera, se tiver sorte, perceber
como leva seus "eus" a serio demais e entao permitir-

se deixar aflorar um sorriso ironico, por compreender
momentaneamente qual e a jogada.

O Idiota iluminado

Atingiu a libertagSo e esti livre de sofrimentos e exigencias

da psique. Esta num estado de essencia ativa, mas ainda

nSo escolheu um caminho. Dai, deve retornar

deliberadamente para o carater convencional e tomar a

subir na escala sem os poderes, que foram a ser adquiridos

no processo
- estes devem ser sacrificados neste estagio e

individuo so segue com o que Ihe e pr6prio.

O Idiota,que duvida

Ve que, embora esteja livre das exigencias da psique, o

Universo e infinito e incognoscivel "Que formiguinha eu

sou! Mesmo a liberta^So tem seus limitesl".

O Idiota imbecil

Recusa a fliga e a liberta(^o pessoal e volta-se para o mundo

para exercer poder e conhecimento, dividindo-o com as

outras pessoas, mas a sua maneira e nos seus termos. Deseja
ser senhor do mundo.

O Idiota capaz

Talentoso e dono de uma mente poderosamente desenvolvida, e capaz

de fazer e agir sem ter que pensar ou de se explicaraos demais. E um

artes^, ou artista.

O Idiota benevolente

E capaz de ajudar aos outros de forma real e assim, e capaz
de demonstrar uma real misericordia, e nSo apenas uma

compaixSo imaginaria e inabil.

O Idiota imovel

N3o tenta fugir ou aproximar-se da fonte de ajuda. E capaz de

receber e canalizar ajuda de fontes e poderes superiores

O Idiota ao quadrado

Deliberadamente cria obstaculos e pressdes intran^wniveis.

O Idiota ao cubo

Desenvolve a consciencia de si pr6prio, deliberadamente

criando obsticulos e pressdes para as outras pessoas, apesar

do seu desejo de paz e quietude.

O Idiota logaritmico

Deliberadamente cria o paradoxo de tentar transmitir

conhecimento aos outros. Procura guia-los atraves do

Corredor da Loucura, sabendo que 6 impossivel ajudar, la

nas profundezas de seu "eu". ;^
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A ABOLICAO DA ESTUPIDEZ

Dois eminentes e inteligentes homens, R.Buckminster

Fuller e W. Erhard propuseram que poderiamos e

deveriamos abolir a desnutri^So ate o final deste seculo.

Este objetivo e racional, pratico e desejavel: portanto

ele e naturalmente denunciado com utbpico, fantistico e

absurdo.

Eu sugiro uma Guerra Mundial contra a Estupidez.

Embora os estupidos venham naturalmente a se

ressentir disso, dlrijo minhas ideias aqui para aqueles que

nSo s3o completamente estupidos ou aqueles que nSo sSo

estupidos o tempo todo, isto 6, aqueles raros individuos

que possuem mementos liicidos ocasionais.

A argumentaQSo para essa No^So Revolucionaria

segue abaixo nos seguintes pontos:

1. Embora possamos parecer satiricos ao aiinna-lo,

este planeta parece ser controlado por, e amplamente

populado por pessoas que nSo s3o homens ou mulheres

razodveis em muitos aspectos. Voltaire, e logico, poderia

estar exagerando quando disse que a unica forma de

compreender o conceito matem^tico do infinito era

contemplar a extens^o da estupidez humana: Hitler

assassinou 6 milhdes de judeus por "razdes" que eram

totalmente insanas; o senador J.McCaithy liderou uma louca

ca^a as bruxas contra os comunistas que arruinou muitas

pessoas inocentes e nunca teve

sucesso em descobrir um unico

comunista incontestavel; Anita

Bryant desencadeou uma
cruzada do tipo seculo XIII

contra os homossexuais, etc.

N3o exagero dizer que milhdes de humanos foram

assassinados no curso de tais processes irracionais de "bode

expiatorio", ao longo da hist6ria. Ja que cada um de nos

pertence, deuma forma ou outra, a algum grupo minoritario,

qualquer um poderia ver -se como alvo da proxima ca(^ as

bruxas e, se eles nos queimarem, nada restara que possa

ser conservado crionicamente...

A estupidez nio e o tra^o exclusivo do estupido;

voce nio necessita de uma voca^So para ser estupido, como

ocorre no sacerdocio. Ela parece ser luna pertuiba^o s6cio-

semSntica que nos afeta vez por outra. Exemplos notorios

podem ser encontrados na vida de "grandes" tais como

Simom Newcombe (o astronomo que descobriu o planeta

Netuno), "provando" matematicamente que o voo mais

pesado que o ar era impossivel; a Academia Francesa

recusando-se a estudar a evidencia da existencia de

meteorites no s6c. 18, etc. (Alguns incluiriam as tentativas

de Einstein de refiitar o &tor do acase na mecanica qu^tica
como mais um exemplo de estupidez numa mente de alta

qualidade).

Mais amplamente, como Thomas Kuhn demonstrou

na "Estrutura das Revolugdes Cientificas", uma medida

exata da extensdo da estupidez dos erudites e dada pelo

fate que cada revoluflo cientifica parece demorar uma

geragio para se instalar. Como Kuhn documenta

abundantemente, esta defasagem de uma gerac^o parece

ser causada pelo fate de que os cientistas mais velhos,

dificilmente aceitam um novo modelo por melhor que este

seja, e a revolugio somente ocorre quando uma segunda

gerafio, com menos precenceitos, examina ambos os

modeles, o velho e o neve, de forma objetiva e determina

que o novo e mais util.

Mas se a ciencia, o paradigma da racienalidade, esta

infestada com uma quantidade mais que suficiente de

estupidez para gerar essa defasagem generacional, o que

poderia ser dito da politica, econemia e religio? E>efasagens

de milhares de anos parecem ser normais nestas areas

Realmente, foi principalmente centemplando a

historia religiosa, que \toltaire foi levado a concluir que a

estupidez humana se aproximava do infinito. O estudo da

politica n^o parece ser mais inspirador e qualquer exame

de um debate economico sugere fortemente que o tedlogo

da Idade das Trevas ainda esta no nosso meio, trabalhando

agora num outre departamento.

N2o desejames prolengar esse assunto, j^ que foi

amplamente discutido por Jonathan Swift e Mark Twain,

entre outros. V^mos apenas resumir o assunto, dizendo que

a estupidez assassinou e aprisionou mais genios, queimou
mais livros, dizimou mais popula9des e bloqueou o

pregresso com maior eficiencia de que qualquer outra forfa

na hist6ria. N3o seria exagero dizer que a estupidez mateu

mais pessoas do que todas as doent^ conhecidas pela

medicina e psiquiatria.

Varias curas foram tentadas, e logico. Socrates

pensou te-la encontrado na Dialetica, Aristoteles na Logica,

Bacon no Metodo

Experimental; o sec. 18 na

E>emocracia Universal e na

Alfabetiza9ao, Freud na

Psican^lise, Korzybski na

Semantica Geral, etc.

Embora todas essas inven^des foram beneficas para alguns

de nos, por algum tempo, n^o impediram as epidemias

mundiais desta praga e nSo conseguiram abolir as recaidas

ocasionais de seus mais evoluidos praticantes (no que o

autor enfaticamente se inclui).

2. Se a inteligencia pudesse ser amplificada, ent^

solu^des obvias seriam encentradas de forma mais rapida

para os varies cenarios de Apocalipse que presentemente

nos ameaoam.
a. Per exemplo, se cada cientista trabalhando no

problema dos recursos energ^ticos pudesse aumentar sua

inteligencia por um fater de dois, entdo o trabalho que

exigiria 10 anos poderia ser feito em 5.

b. Se a estupidez humana diminuisse

generalizadamente, haveria menos oposi^So ao pensamento

criative e a neves enfoques frente aos nossos velhos

problemas.

c. Se a estupidez diminuisse, menos dinheiro seria

gasto nas imensas imbecilidades organizadas tais come a

corrida armamentista e guerras, maiores recursos pederiam

ser finalmente destinades para prejetos que visassem a

melhoria das condi9des de vida.

Os mesmos ai:gument06 pederiam ser aplicados para

qualquer outre prejeto de valia mundial: a abolii^ da fome e

a pebreza; a descoberta da cura do cancer ou esquizofrenia,

etc. NAO EXISTE NADA RACIONAIMENTE DESEJAVEL QUE
NAO POSSA SER ALCANQADO MAIS DEPRESSA. SE A

RACIONALIDADE AUMENTAR. Isto e virtualmente uma

tautologia; ainda assim raramente levamos em conta o seu

Em suma, o aumento da inteligencia e desejavel

porque cada problema confrontado pela

humanldade, ou e diretamente causado ou
consideravelmente piorado pela estupidez

presente na especie humana...
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corolario: O TRABALHO PARA ATINGIR UMGRAUMAIORDE
INTEUGENCIA, E UM TRABALHO PARA ATINGIR TODOS OS
NOSSOS OBJETIVOS.

3. Apesar da Dialetica, a Logica, o Metodo

Experimental , a "Democracia", a "Cultura", a Psicanalise,

a Setnantica Geral, e outras nSo tenham impedido as

epidemias mundiais de estupidez elas certamente criaram

algum tipo de forga contraria: alguns enclaves de

(comparativa) racionalidade nas quais os humanos
fiuicionam com (comparativamente) menos estupidez do

que aquela que e normal para esta especie domesticada de

phmata. "Nos" como especie, sempre aprendemos algo de

cada imia destas invengdes.

Aqueles que tern prdtica dial6tica nSo serio

enganados peia retorica vazia dos demagogos mais vulgares.

A logica protege alguns de nos dos modismos "intelectuais"

mais absurdos (ou anti-intelectuais) da epoca em que
vivemos. O Metodo Experimental mostrou como fugir das

annadilhas da Idgica puramente abstrata e como conectar

a nossa teoria com a nossa realidade.

A Democracia e a Aifabetizac^o tomaram estas

inven9des, pelo menos potencialmente, disponiveis para as

massas ao inv6s de uma pequena Elite, embora ainda

permanega a verdade de que voce pode levar um burro ate

a sabedoria mas nio pode faze-lo pensar. A Psicologia

mostrou que ate mesmo o mais "racional" dos seres pode
ser dominado por um pensamento compulsivamente
irracional. A Semantica Geral demonstrou os reflexos

lingiiisticos, que tomam tlo diiicil ao ser humano abandonar

um velho modelo e aceitarum novo, e oferece alguns truques

que podem nos ajudar na quebra destes reflexos.

A Psicologia avanQou um bocado desde Freud; a

Psiconeurologia, desde Korzybski e a Modifica93o

Comportamental desde Pavlov. Estamos no limiar de uma

grande descoberta na guerra contra a estupidez, tSo

certamente quanto estamos no limiar de adquirir a expans3o
da vida humana e a migrai^o espacial. A Revolu^ao da

Inteligencia poder^ provar-se muito mais ampla nos sens

efeitos do que os saltos quanticos da industria espacial ou

da ciencia da longevidade.

4. O dr. Nathan Kline, que poderia ser chamado de

um conservador na area da neuro-farmacologia (numa
escala onde o Dr. Timothy Leary e um radical e o govemo
dos EUA reacionario) previu, no seu livro "As Drogas

Psicotropicas no Ano 2000", que nos proximos 10 ou 20

anos teremos drogas para ampliar a memoria, aumentar ou

diminuir a emo(;3o, drogas para "apagar" lembran^as

desagradaveis, drogas para prolongarou encurtar a in&ncia,

drogas para estimular ou eliminar o comportamento

maternal, etc. NSo e necessario ter muita imagina^So para

ver que tais produtos quimicos dardo um maior controle

sobre o nosso proprio sistema nervoso do que qualquer outra

coisa que existiu no passado. Obviamente as pessoas irio

usar e abusar destas drogas de uma variedade de maneiras,

sejam desejaveis ou nSo, mas os MAISINTEUGENTESIRAO
USA -LAS DA FORMA MAIS INTEUGENTE, isto e, para
aumentar a sua propria liberdade neurologica, para de-

programar seus programas irracionais e para ampliar de

forma generalizada a sua consciencia e aumentar as suas

inteligencias...

Porque permanecer deprimido quando voce pode ser

feliz; burro quando pode ser esperto, agitado e nervoso

quando pode ficar tranqiiilo? Obviamente a maioria das

pessoas esta deprimida, burra e nervosa a maior parte do

tempo, porque FALTAMFERRAMENTAS para consertar e

corrigir os circuitos defeituosos ou danificados nos seus

sistemas nervosos. A RevoluQdo Neurologica (seja quimica,

eletrica, biofeedback e outras) esta nos dando estas

ferramentas. Esta revoluQ^o possui o principio do prazer

como seu combusttvel basico. Isto quer dizer: quanto maior

a liberdade interna que vier a possuir, tanto mais desejara

obter; e mais interessante estar feliz do que triste, mais

agradavel escolher as proprias emo(;6es que te-las

desencadeadas por processes glandulares mecanicos, e mais

interessante resolver os problemas do que ficar preso a eles

por toda a etemidade.

5. Em suma, o aumento da inteligencia e desejavel

porque cada problema confrontado pela humanidade, ou 6

diretamente causado ou consideravelmente piorado pela

estupidez presente na especie humana; e

atingivel devido aos modernos avan^os nas

tecnicas de modificao^ do cerebro, sejam

elas quimicas, eletricas ou psicologicas, que

permitem alterar qualquer reflexo

imprintado, condicionado ou aprendido

que previamente nos restringia; e

hedonico porque quanto mais

inteligencia e liberdade atingimos, mais

somos capazes de ver as vantagens de

ainda maior grau de liberdade e maior

inteligencia Isto pode acelerar nosso

progresso em dire^do a migragSo

espacial e extensio da vida, e tambem

em direi^o a qualquer outro objetivo

racional, ao criar mais racionalidade

para trabalhar na aquisi(;3o

daqueles objetivos e, ainda, pode
nos dar a sabedoria para que
venhamos a evitar os "maus"

resultados sobre os quais os

conservadores tanto nos avisam.
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Como a morte e a pobreza, a estupidez esteve conosco

por tanto tempo, que a maioria das pessoas nSo pode
conceber a vida sem ela, mas sabemos que a estupidez esta

tomando-se obsoleta. Apesar dos lucros que certos grupos
de interesse (politicos, clero, publicitarios, etc) possam
auferir da estupidez, a humanidade como imi todo ira lucrar

mais na aboliQdo da estupidez. Daqui por diante deveriamos

medir nossos objetivos pessoais e nossa contribui^So para

progresso global de toda a humanidade ao redor do globo,

em termos de quanto mais espertos ficamos no ultimo ano,

no ultimo mes, na ultima semana, NA ULTIMA MORA.

Aprendendo com Videos

Existemmu^ manoras de aprendercom os eventos que nos ceicam.

A maneira que fomos educados nos metodos usuais de aprendizado

acaba gerando habitos que, se de um tado pemiitem a aquisi0o de um

tipo esped&co de sabedoria, adaptada as necessidades do meio social e

cultural, de cxitio, nem sempre oferecem respostas as solicita^Ses do

mundo modemo. Entretanto, fietite a uma realidade em processo

crescente de modifica^^o e aumento de complexidade, urge o

desenvdvimento e aplica^^o de novas tdcnicas de aquisifSo de

conhedmento que encarem aspectos ditos 'hob'sticos' ou intuitivos de

aprendizado, ai^m dodesenvoivimento de formas de lidarcom os novos

meios de comumca95o, entenda-se aqui o 'audio', o 'video' c a

'infonn^tica', cntre outras.

Tudo acaba resumindo-se num desenvolvimcnto das

capacidades latentes do c^bro no sentido de ampliar suas hatxiidades

de codifica^^o, interpreta^o e gera^ de novos modelos de realidade.

Nessa pcrspectiva,o Sufismo desdchi tempos propSe tecnicas

de aprendizado nao-formai, que lidam com esses aspectos: a tecnica de

'scattering' das infbmiaQdes, visando o treinamentode uma capacidade

nio-ynear de trabalhar com dados, as tecnicas de muid-interpr^^So,

visando aprofundar os processos de busca de novas dimens5es da

rei^dade, por exemplo.

Dentio dessa visSo, o D.H. promove reunites mensais que

reunem os intertssados no desenvolvimcnto dessas habilidades.

Fundamentalmente a prt^x)stacentra-se na andlise de uma fita de video

dentro dos mais diferentes contextos, que podem ser encontrados doitro

deuma perspectiva coerentee ampiiadora dos 'insights' gerados numa

analise mais profunda, buscando uma experiencia que motive a busca

de novos significados e intui^des frente i realidade.

Ja foi analisado: Lobo da Estepe 'SteppenwolTde Hesse.

Pr6xiina sessHo:

Dia 02/10/1993- as 14:00hs

A Ultima Tentagao de Crista

Ali4s ha duas fita$ que saem fora do esquema
hoUywoodiano sem saem pedantes. Sao de urn diretor amaicano

consido'ado como pertencente ao cinema independente: Hal

Hartley. Os filmes sao Corfianfa e Simples Desejo. Doses altas de

sensibilidade, questionamentos existenciais de seres humanos

descompronetidos com posturas filosofico-intelectuais e muito

talento.

continuofSo da pag. 6

Forno pre-aqueddo a 180 graus

Modo de Fazer:

1 Peneire a brinha e forme urn monte. Faga urn buraco no centre

da farinha e desmanche o fermento dentro. Adicione o ovo, sal e

agiicar.

2. Despeje gradualmente o leite sobre o centro e mJsture com as

maos todos os ingredientes ate obter uma massa isa.

3- Cubra com plastico transparente e deixar crescer por 5 minutos.

4- Divida a massa em 1 por^oes. Estenda cada uma ate ficar

achatada com cerca de 0,5 a 1 cm de espessura.

5- Misture a came de cameiro moida, a cebola picada, salsa,

pjmentas, os tomates peiados e picados bem lino, sal pimenta e

pjmentas r6seas a gosto.

6- Espaihe essa mistura sobre as pegas de massa

7- Erga levemente as bordas de cada 'pizza' com os dedos

8- A^e por 30 minutos at^ que a pizza fique dourada.

Servir quente.

Qbs.: Ao servir a 'pizza', 6 costume colocar-se uma dose de

'pimenta turca' (uma mistura de varios condimentos) que pode ser

encontrada nos emp6rios que vendem produtos arabes.

/" \
Encademadora Sham-Brasil

Servigos de Encademagao, Restauragdo,

Cartonagem, Agendas, Cademos.

Pessoas Fisica ejuridica.

F: 261-1052
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"CONTINHO" POEnCO...

Apresentamos aos Srs. Leitores,

algumas obras feitas num estilo muito

antigo....

A MORTE E O RACHADOR DE LENHA

Um rachador dc lenha, carregado

Com peso do molho e o dos scus annos,

Procurava fugir do inverno aos damnos,

Demandando o seu probre ninho amado.

Do ultimo esforfo, cmfim, abandonado,

Atira a carga ao chao. - Fados tyrannos!

Tormcntos havera mais deshumanos?

Abriga mundo, cgual, um desgrajado?

Mulher, filhos, impostos c aedores,

Sustento escasso, lida a toda a hora!...

Vem, 6 Morte! - Esta acode aos seus clamores.

< Que pretcndes de mim? - Elle descora

E diz, sentindo as pemas cm tremores :

Poe-me as costas o molho... e vae-te embora! >

J.- L D'Araujo.

TEMPOS ESTRANHOS,,,

O novo "Fortean Times" acabou de ser lan^ado ( FT,

BOX 2409, London, NWS 4NP, England), e contem a

selegao costunneira de est6rias (reais) capazes de fazer

com que qualquer cerebro fique ligeiramente confuso

frente ^s suas certezas e convic^oes. Por exempio:
f^ A foto de um automovel que lileralmenle foi

esmagado pelo "dedo do destino", em Blackpool,

Inglaten-a. Uma mao gigantesca, parte de uma exibi<;ao

de arte, caiu sobre um automovel Ford Escort e os

resultados pareciam muito como o "punho irado de

Deus" esmagando um pecador, tal como numa

litografia antiga.

f^ Um atendente de necroterio em Bucarest teve

o choque que merecia, quando o cadaver de uma
menina voltou ci vida enquanto ele a violentava. Os

pais da menina recusaram-se a processa-lo porque "sua

filha devia a vida a ele".

f^ Eslranhas coincidencias: uma mulher em
Nova Jersey enlrou numa loja de oculos e descobriu ali

sua filha h^ muito tempo perdida (que ela havia

adotado h^ 22 anos atris), trabalhando como
balconista na loja... Um "pizzaiolo" em
Northumberland encontrou sua irm3 perdida, quando
ela encomendou uma pizza para ser entregue em sua

casa... Em Nebraska, um homem fazendo compras
acidentalmente encontrou sua mae que o havia

abandonado, 28 anos antes... Um mineiro de 48 anos

de idade, em Greenfield, Inglalerra, no meio de forte

ventania, foi "abalroado" por um jornal de 30 anos de

idade - que continha uma estoria de uma batida de

transito que ele mesmo havia sofrido quando tinha 1 8

anos de idade, em 1962.

& Mais coincidencias divertidas: Dois homens

de Dorset, chamados Bill Noy e Bill Fox sairam para

comprar automoveis e imediatamente viram dois

carros com as licengas: Bill NOY e Bill FOX ( eles

compraram os carros...). Dois escoceses sairam

velejando num barco chamado CHAOS (caos) e

imediatamente perderam-se
- entao, quando tentaram

obter ajuda, seu rcidio quebrou... Dois policiais

envolvidos na busca de um touro (Bull em Ingles), em
Lincolnshire, tinham o nome de Bull e Bullock...

Quando uma pe<^a teatral, chamada de Niagara foi

apresentada em Glasgow, uma chuva violenta mais

goteiras enxarcou toda a audiencia numa verdadeira

catarata... Um mes depois, um "estranho pe de vento"

ergueu um automovel em Cardiff e atirou-o a tres

metros de distncia, matando quatro dos cinco

passageiros, que compunham uma banda de rock

chamada "Tempestade Violenta".

^ Em Manchester, Inglaterra, um alarme contra

roubos alertou a policia e o exame subseqiienle da fita

de video de seguran^a, mostrava uma figura que

aparecia por apenas seis segundos
- no momento exato

que o alarme disparou. A companhia de seguranga
afirma que uma dupla exposigao nao poderia ter

criado esse efeito, uma vez que os cassetes sao

automaticamente desmagnetizados antes de serem

gravados.
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15- Dois p6s humanos, encontrados

independentemente por dois grupos separados de

luristas na Tasmania, deixaram a polfcia local

totalmente confusa -
porque nao provinham do mesmo

corpo humano. (Este filao fica cada vez mais estranho

e assustador k medida que se pensa nele...)

t^ O ativismo dos Direitos dos Animais assumiu

uma nova dimensao em Trento, Italia, onde um veado

caiu sobre o cagador que havia atirado

neie, matando-o... Em Chartres, Franga,

um ca<;ador de coelhos foi morto a tiros

depois que deixou seu rifle no chao e

um coelho pulou de seu esconderijo

ativando o gatilho... Um ca^ador de

cobras no Ira morreu de ferimentos a

baia, depois que uma serpente se

enrodilhou em volta de seu revolver

e o disparou... Duas mulheres, em
diferentes partes da Europa, ambas

esposas de ca^adores de faisao,

sofreram ferimentos graves causados

pel a queda de faisSes feridos sobre

elas.

f^ Motoristas de Tucson,

Arizona, recentemente viram uma
cena que parecia provir

diretamente dos Estudios de Walt

Disney. Bob Briggs, proprietario

da Domino's Pizza Shop, vestiu-

se como um gigantesco coelho

vermelho e ficou ao lado da

estrada para atrair fregueses.

Bob o Paiha^o, promovendo a

loja da Pi7za Hut do outro lado da

estrada correu ate ele e esmurrou o Coelhao Briggs,

derrubando-o no chao.

f^20.0(X) lavradores na India tentaram uma
nova forma de resistencia nao-violenta recentemente,

rodeando os edificios oliciais em Bangalore e

gargalharido estrepitosamente por duas horas. Os
Ifderes do protesto esperam que isto mostre ser mais

eficiente que gritar slogans irados, explicando,

"queremos expulsar este governo h custa de risadas".

fS- Quando John Henderson, 29 e sua

namorada Zoe D'Arcy, 1 9, decidiram fazer sexo num

vag3o de trem na Inglaterra, os outros passageiros
mantiveram o decoro ingles e estudadamente olharam

para fora peias janelas ou mantiveram suas aten;:6es

em iivros e jomais. Mas quando John e Zoe acenderam
seus cigarros nos "finalnriente", os passageiros

indignacios queixararrvse ao condutor. Um juiz de

Londres multou John e Zoe em 124 Libras cada, por

viola<;ao dos regulamentos de uso de funrx) e "por
cometer atos indecentes' .

fy Um relat6rio da edi^ao de junho de 1992 da

publica^So "The American Journal of Psychiatry"
revela que um neurolransmissor especifico, a nor-

epinefrina, aparecia em niveis nruiiores que os normals

entre pacientes.deprimidos
- mas aparecia com maior

frequencia naqueles que colocavam a culpa de seus

problemas seja na "sociedade* ou em outros

individuos. Aqueles que culpavam for(;as mais

abstratas - "destino", "sorte" - nao apresentavam
uma correla<;3o clara com a nor-epinefrina.

Num outro estudo, negros e hispanicos

pareciam apresentar menor probabilidade de usar

cintos de segurani^a que os brancos (madias: negros
e hispanicos 67% de uso de cintos de seguran^a,

brancos, 75% de uso). O mesmo estudo nnostrou que

negros e hispSnicos concordam tambem,

significantemente mais que os

brancos, que "voce nao

pode mudar o seu destino"

(Science News, 1 3 de Junho
de 1992). Aqueles que
acreditam neste estranho tipo
de predestina(^ao

- uma

antropomorfizagao do

"destino", parecem tambem
inclinados k depressao, mesnfX)

sem OS altos niveis de nor-

epinefrina encontrados em
outras pessoas depressivas.

Talvez isto queira dizer

que OS brancos geralmente
necessitam de desequilfbrios

qufmicos end6genos para
tornarem-se clinicamente

depress! vo, mas as minorias ficam

em depressao e/ou fatalistas

apenas devido k forma que nossa

sociedade as trata?

f^ Dois cientistas de Princeton

examinaram 832 estudos sobre o

efeito da mente sobre geradores
numericos randomicos e

descobriram que os numeros-alvos (aqueles que
voluntariamente deveriam aparecer com uma

frequencia maior que a dos demais numeros dentro

do programa do gerador randomico), aparecem com
uma frequencia muito maior do que os limites

permitidos pelas leis da probabilidade, e nenhuma
evidencia indica qualquer faiha na metodologia que

poderia explicar o espantoso acumulo de evidencias

produzidas em todos esses experimentos. Agora, um
novo estudo de mentes tentando influenciar

geradores randdmicos de numeros (por John e

Dunne, no Laborat6rio de Anomalias de Princenton),

tambem encontraram resultados positivos e

acrescentam mais duas informa^oes ao problema:
1 .) A distSncia n3o tem efeito sobre a taxa de

acertos. Pessoas situadas longe da apareihagem
tiveram tantos acertos na produ(;5o de numeros-

alvos que as pessoas que estavam perto.

2.) Tentativas em produzir numeros superiores
tiveram mais sucesso do que tentativas de produzir
numeros inferiores.

30 participantes realizaram 265 experimentos
durante um periodo de quatro anos. Alguns
realizaram os testes tao distantes quanto Kenia, India

e Nova ZelSndia.
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A ORDEMDOSASSASSINOS
A Seita dos Guerreiros Santos do Isldo

Pode parecer estranho, a primeira vista, que a fratemidade conhecida como Assassinos

tivesse uma imagem de um "homem ideal", e mais ainda, que esta imagem fosse a

que se segue: ele seria "persa de origem, arabe de religiao, iraqui pela cultura, judeu

pela experiencia, cristao pela conduta, sirio pelo ascetismo, grego pelo cultivo da

ciencia, indio pela perspicacia, sufi pelo estilo de vida, angelical pela sua moralidade,

divino por suas ideias e conhecimento, e destinado a etemidade".

Para compreender a Ordem dos Assassinos devemos nos

remontar as suas origens.

Em 632, morre o profeta Maome, sem ter designado

um sucessor. Ao que parece, o candidate mais legitime

seria Ali, primo de Maome e casado com Fatima, filha do

profeta. Pordm os anciSos da comunidade elegeram Abu

Bakr, sogro de Maome, e o tomaram o 1 califa.

Um pequeno grupo de pessoas no entanto,

permaneceu achando que Ali deveria ter sido nomeado, e

este grupo mais tarde veio a ser conhecido no Ocidente

como OS shiitas. No inicio, esse grupo manteve oculto o

ressentimento pela nomea(^o de Abu Bakr, porem com o

tempo, acabou por sempre adotar uma posi9So contraria a

situagio politica vigente e por, de certa forma, congregar

em si todas as opinides divergentes, fossem elas

exclusivamente politicas ou tambem religiosas. Varias

seitas surgiram aliadas aos shiitas, seitas que na maioria

das vezes, possuiam im3s ocultos, conteudos secretos

apenas acessiveis aos iniciados, e tambem grupos

organizados para matar ou demibar o poder das dinastias

poderosas.

Mais tarde, quando o poder da dinastia abassida

comegou a declinar, a sensagSo de que nSo havia mais

confianga e esperanc^ para a politica islamica, fez com

que se comegasse a buscar uma saida. Os shiitas comegaram
entSo a ser ouvidos, pois afirmavam que a comunidade

islamica tinha seguido um caminho errado e que deveria

voltar ao caminho certo.

Dois ramos dos shiitas, o chamado dos Doze e os

Ismaeiitas foram os mais expressivos, sendo que um ramo

deste ultimo formou mais tarde a Ordem dos Assassinos.

A seita dos ismaeiitas cresceu muito a partir desta

6poca ao ponto de, no sec. X um de seus imSs ser nomeado

califa. Deu inicio a uma dinastia que foi conhecida como

Fatimita. O imperio fetimita foi conhecido como um estado

poderoso e bem administrado, que cnfatizava a busca pelo

conhecimento esotdrico do CorSo e cujos califas eram

personagens de grande sabedoria.

No entanto, a aceitagio dos fatimitas n3o era

universal e aos poucos voltaram a surgir correntes

dissidentes. A dissensSo mais fundamental aconteceu

durante o califado de Mustansir (1036-1094).

Gradualmente, havia se produzido um processo de

militarizag^o dentro do estado fatimita, sendo que esse

processo culminou durante o califado de Mustansir, a tal

ponto, que o real chefe era o comandante do exercito e nSo

mais califa. Em pouco tempo o estado ismaelita havia

perdido todo o controle c este passou para as mSos dos

militares. Quando Mustansir morreu, o comandante se opos

a Nizar, filho legitimo do califa, e nomeou o irmlo de

Nizar, que era casado com sua propria filha, dando inicio

entSo k dinastia seleucida.

Os ismaeiitas se dividiram e muitos nSo aceitaram

califa e permaneceram fieis a Nizar A cabega dessa

oposigSo era o lider persa Hassan i Sabbah que muito havia

feito para a recupera(;3o e agrega(;So das forgas dos

ismaeiitas na Persia. Ele reuniu os membros disperses da

seita e iniciou um novo periodo de desenvolvimento

doutrinal e politico dos ismaeiitas.

Esse grupo dissidente proclamava sua fidelidade a

Nizar, e foi por essa raz^o que os membros dessa seita,

conhecidos historicamente como os Assassinos, no inicio,

foram chamados de ismaeiitas nizaries.

Hassan i Sabbah foi o lider mais impertante dos

ismaeiitas nizaries, Nasceu em Qon, a ISO km ao sul da

atual Teera, provavelmente em 1060, e morreu em sua

fortaleza, Alamut, em 1124.

Foi educado por seu pai como um shiita dos Doze

porque essa era a religio predominante na epoca. Estava

cenvencido da realidade dessa doutrina quando conheceu

um missionirio ismaelita Amira Zarrab que, aos poucos,

usando um metodo argumentative, comegou a minar a

crenga religiosa de Hassan, que acabou adotande a fe

ismaelita e sendo iniciado em seus misterios.

Ao que parece, Hassan era um prodigie e n3o

demorou muito a alcanfar posigSes importantes entre os

ismaeiitas persas. Passou alguns anos como missionario

ismaelita, espalhando conhecimento e arrebanhando

homens para seu lade. Parece que foi durante este periodo

que a ideia de organizar a Ordem dos Assassinos comegou
a siugir em sua mente.

Mais tarde, invadiu e assentou-se no castelo Alamut

(bastante proximo de Tabriz, onde parece que o proprio

Shams de Tabriz ocultou-se durante algum tempo). Viveu

la 35 anos, estudande e escrevendo a doutrina da Ordem.

Apossou-se de varies eutros castelos na regime que Ihe

serviam de base.

A ideia do assassinate politico nSo era desconhecida

no IslSe antes de Hassan i Sabbah utiliza-la. Ao contrario,

era uma tecnica antiga que eutras seitas haviam ja utilizade.

Ainda que possamos dizer que Hassan foi e primeiro a

colecar a ideia do assassinate de forma sistematica, pede

ser tambem que ela tenha surgido quase per acaso. Hassan

via-se constantemente perseguido por sua opesigde aos

seleucidas e o seu poder era temido; houveram tentativas

de destrui-le enquanto ainda organizava a Ordem

Justamente para evitar que seu poder crescesse demais.

Dentre seus inimigos, Nizan, um vizir de califa, era sua

maior ameaga. Em 1092, Nizan foi assassinado por um
homem disfargade de sufi, quando estava indo para seu
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har^tn. Foi ele a primeira pessoa assassinada. "N3o poderia

ser que o exito dcsse 1 assassinato politico Ihe tenha

sugerido a possibilidade de utilizar essa arma com

regularidade e de preparar especificamente alguns homens

para que cumprissem essa tarefa?".

No entanto, esse nio foi o legado mais importante

de Hassan e da sua Ordem. Hassan foi mais que um
assassino ou um organizador de assassinos. Possuia uma
mentalidade genial, um excelente conhecimento da teologia

e extraordiniria for^a de vontade. Nao pode negar-se o

poder da per$onalidade de Hassan. Seu ascetismo pessoa!

e seu bom exempto foram mais importantes que a

arg\mKnta(3o, para que seus ideais fossem abra^ados e

seguidos per tantos converses.

O ismaelismo sempre foi uma religiao "clandestina"

com imSs ocultos, disfarces e todos os tipos de reunides ou

discussSes rcligiosas secretas. Pertencer a uma seita

perseguida e oficialniente heretica exigia uma f6 e

determina^iio muito fortes. Por isso, nao e surpreendente

que OS ismaelitas nizaries pos^uissem tais caracteristicas.

A lealdade dosfida 'i ou fieis e sua disposifao para obedecer

a qualquer ordem, mesmo quando implicasse na perda da

pr6pria vida, por razdes aparentemente futeis, foi o que
mais impressionou os cronistas ocidentais.

No final do s6c. X apareceu em
Bassora uma escola conhecida com o nome
de IrmSos da Sinceridade. Seu nome
derivava de uma hist6ria na qual uma

pomba e outros animais conseguiram

escapar de um caQador graces ao fato de

terem agido como amigos fieis. Esta

estranha e secreta seita ismaelita perseguia

objetivo de derrubar o sistema politico

vigente, minando o sistema intelectual e as

crenQas religiosas. Suas douthnas eram uma
sintese das ideias semiticas e neoplatonicas

e compunham uma cole^do de epistolas

chamada de Rasa 'il.

Os temas estudados pelos IrmSos da

Sinceridade dividiam-se em 2 grupos: o

macrocosmo ou desenvolvimento da

pluralidade do Universo a partir da Unidade

e microcosmo, que representa o retomo

da pluralidade ^ Unidade, ou seja, o proprio

homem.

O aspirante deveria primeiro obter

uma boa educapSo a partir dos temas

chamados mundanos (leitura, gramatica,

escrita, calculo, poesia, alquimia, artes e

oficios, comercio, biografias) e nos temas

religiosos (conhecer o CorSo, a ciencia da

tradi^io, a comemoraQ^o de Deus, a vida

ascetica, etc).

Uma vez completado estes estudos

discipulo passava a estudar o Rasa 'il que
continha o seguinte:

* Matematica e musica: numeros,

geometria, astronomia, geografia, musica,

aplica9des da algebra e geometria;

Ciencias naturais e antropologia: materia, forma,

espapo, movimento, tempo, cosmogonia, mineralogia,

botanica, zoologia, anatomia, o desenvolvimento da alma,

homem como microcosmo, a verdadeira natureza da dor

e do prazer fisico e psiquico;
*
Psicologia: a compreens^o, o mundo e a alma e

Teologia: a doutrina esotdrica do IslSo, o

ordenamento do mundo espiritual, as ciencias ocultas.

Em seu nivel mais elevado este sistema busca a

reconcilia9o entre a ciencia e a vida, a filosofia e a fe. A
religiio de Maome esta representada de forma resumida e

simplificada para que a compreendam os povos do deserto.

e a ela foram somados os conhecimentos do cristianismo,

zoroastrismo e da filosofia grega. Reconhece-se neste

sistema as bases das formas esotcricas dos ismaelitas,

incluindo a dos Assassinos.

Os ismaelitas utilizavam de graus de inicia^So dcsde

muito cedo. Os aspirantes (ndo iniciados) nSo possuiam
nenhum conhecimento alem das doutrinas exotdricas ou

publicas, apesar de saberem que existia um conhecimento

esot6rico e aspirarem a ele. A figura chave da estrutura

eram os Da '/, semelhantes aos missionarios ocidentais,

que possuiam o conhecimento e eram encarregados de
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passar parte de sua vida viajando e fazendo conversos. Tal

conversdo baseava-se na especula(;So, em minar as cren9as

por meio de perguntas-chaves, modo pelo qual o proprio

Hassan foi trazido para a Ordem.

Considerava-se que a evolu<;3o religiosa do homem
havia acontecido sob a dire(;3o de 7 profetas mensageiros,

cujos 6 primeiros foram; AdSo, Noe, Abra^o, Moises, Jesus

e Maome. Cada um destes mensageiros revelou uma lei

religiosa sob forma exoterica, que n3o tardou a ser

interpretada pela maioria. Porem, cada um deles legou

tambem uma verdade interna, esoterica, que requeria

interpreta93o por parte de um pequeno grupo de iniciados

capazes de recebe-la. O ultimo profeta seria o Mahdi, que

faria publica a doutrina interna, inaugurando assim uma

era de conhecimento espiritual puro. Mais tarde, esses 7

graus foram transformados em 9, talvez para coincidir com

as 9 esferas de Platao, e seriam os seguintes:

Segundo grau: ao neofito ensinava-se que a

aprova(;3o de Deus nSo viria apenas observando ds

prescripdes do Isiao. Era necessario receber do imS as

verdades intemas, escondidas pela ortodoxia da religiSo

oficial.

Terceiro grau: instrui-se sobre a natureza do imS, e

significado do numero 7 nos mundos fisicos e espirituais.

Quarto grau: ensina-se sobre os 7 profetas e suas

doutrinas secretas.

Quinto grau: continuam a ensinar o sentido das

doutrinas intemas dos profetas de tal forma que o discipulo

afasta-se cada vez mais da religiao oficialmente aceita no

Islao.

Sexto grau: ensina-se que os ritos e obrigagSes do

Islao, como a peregrina(;3o, jejum, etc, podem ser

abandonados pois foram criados para moderar o "rebanho

vulgar e n^o iluminado".

Setimo grau: neste ponto e introduzida a doutrina

dualista do preexistente e do subseqiiente, destinada a

minar de uma vez a doutrina da unidade divina.

Oitavo grau: aqui se ensina que, sobre o preexistente

e subseqiiente, situa-se um Ser que nSo tem nome, nem

atributo e de quem nada pode ser dito. Este Ser sem nome

parece com o Zerwan Akarana ("o tempo iluminado") do

sistema zoroastriano.

Nona grau: ji foram eliminados todos os vestigios

da religiao dogmatica e o iniciado converteu-se em um
filosofo puro e simples, livre para adotar o sistema ou a

mescla que Ihe seja mais agradavel.

Os eruditos apenas conseguiram estabelecer em
linhas gerais quais eram os principios gerais da doutrina

dos ismaelitas, uma vez que, por ser considerada uma

sociedade her^tica, muito de seu conhecimento era

guardado em estrito segredo.

Porem, o aspecto gnostico do Isllo persa possui,

inegavelmente, um marca ismaelita. A teologia e a politica

do genio revolucionirio de Hassan i Sabbah podem ser

consideradas como a primeira criaqio original de um ethos

especificamente persa depois da conquista de seu pais pelos

arabes e sua consequente conversdo ao Isl3o. Neste sentido,

o pensamento e as doutrinas dos Assassinos tem exercido

luna influencia duradoura sobre a vida politica e religiosa

de todo Oriente M6dio ate os nossos dias.

Scja

qual for a nossa linhagem espiritual, a maioria de

n6s admitiri que somos, dc alguma maneira, "criados it

imagem c semclhan^a dc Deus.
"

Algumas tradi;oes

chegaram mcsmo a for<;ar essa id^ia ao ponto de descrevcr

como i que o corpo humano se asscmelharia ao corpo divino,

ou tentando aproximar nossa mente racional k inteligencia

que formou o universo. Embora nao se possa negar que exista

alguma sabcdoria nessas posturas, talvez a semelKan(;a entre

Deus e o Homem possa ser levada ainda mais adiante. E se,

como o seu Criador, o pr6prio homem fosse o criador de um
universo dc seres vivos?

Podemos todos aceitar essa id^ia at^ certo ponto: para

uma c^lula em minha corrente sangufnea ou um ncuronio

em meu c^rebro, "eu" sou o universo. Mas podem existir

formas muito mais sutis na maneira em que podemos gerar

um cosmos dc seres i nossa volta - seres que cxistem nos

mundos "psfquicos" ou "espirituais". Se aceitarmos isso,

ircmos notar que alguns desses seres - como aqueles do

universo maior - buscam ajudar e honrar o seu criador,

cnquanto que outros o odciam, rejeitam e Ihe fazem oposi<;ao.

Por mais estranho que possa parccer, encontramos

corrobora^ao disto num niimero cspantoso de tradi(;oes

esot^ricas, assim como em alguns psic6logos. O psic6logo

cKnico Wilson Van Dusen gastou virios anos na d^cada dc

1960, trabalhando num hospital psiquiitrico cm Ulciah,

Calif6rnia. Durante esse tempo, entrevistou um grande

numero de pacicntcs esquizofrenicos e psic6ticos, muitos dos

quais ouviam "vozcs" intemas falando dentro das suas cabci;as.

Enquanto algumas dessas "vozcs" pareciam ser seres supcriores

imbu(dos dc compaixao, sabedoriac respeito pelo paciente, a

maioria era dc ordem inferior:

Vozes de ordem inferior sao semelhantes aijuele
bebado

num bar
tfue gosta de aborrecer e atormentar, apenas

peloprazer disso. Elas (as vozes) sugerem atos obscenos

e depois acusam o paciente apenas por Uvd-los em

considera(do. Encontram umpontofraco na consciencia

e trabalham sobre este interminavelmente.... Chamam

o paciente de todopalavrao concebivel, sugerem todo o

tipo de ato obsceno, roubam as idiias diretamente da

conscihtcia, amea(am de morte e trabalham sobre a

credulidade do paciente de todos as maneiras.'
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Os pr6prios pacientes colocam obje^oes ao termo

"alucina^ao" para cssas vozcs e com frequencia cunham a^

suas pr6prias denomina^oes destas, como
" A Outra Ordcm"

ou "0$ Espiocs", etc. Depois dc examinar milhares desses

casos, Van Diuen ficou espantado pela semelhan^a dessas

descrifocs de "alucina^ocs" com os espfritos descritos pclo
mfstico do s^culo dczoito, Emanuel Swedenborg:

As alucinafSes de nhel inferior atuam contra a vontade

do paciente e sao extremamente verhais, persistentes,

agretsivoj e malevolentes. Elas fazem uso de
tru(jues

para engaruxrem ospaciente com relafdo aos seuspoderes

sobre eUs, amea^am, seduzem, impoem e minam de

todas asfbrmas conceblveis. Essas sao todas caracteristicas

de possessaopor espiritos malignos.

Dc ondc vcm esses espfricos? O pr6prio Swedenborg

aparencemente via os espfritos malignos como
fcnomenos extemos, algo que ingressava no sofredor,

como elc mesmo disse, "O homem nao produz nada

iJso ou maligno a partir dele prbprio, mas sao os espfritos

malignos dentro dele que produzem (tais acos), e ao

mesmo tempo, fazem o homem acreditar que foi ele

que OS produziu".^

Swedenborg, cuja visao interna Ihe p>ermitiu atravessar

as dimensoes do c^u e do inferno e registri-las com uma

riqueza que raramente foi igualada, acreditava que todos

OS espfritos cxistiram sobre a terra em algum momento
ou outro. Tambrfm afirmava que o mundo dos espfritos

e o mundo dos homens normalmente estao separados,

mas que essas barreiras ^ vezes sao enfraquecidas, "por

OHOMEM
COMO
DEUS
E
CRIADOR

aqueles que se envolveram demais em fantasias, de tal

maneira a se afastarem das deUcias que sao apropriadas

ao homem natural". Neste ponto, as entidades de ordem

inferior ingressam na realidade humana.

A psicologia cUnica oficial poderi nao aceitar essa

interpreta;ao de tais "vozes", mas ainda assim, tal id^ia recebeu

certo credenciamento pela nao menor figura de C.G. Jung,

que certa vez observou, "Tenho de admitir que a hip6tese
dos espfritos produz melhores rcsultados na pritica do que

qualquer outra". ^

Ainda assim, enquanto algumas dessas "vozes" possam

pcpresentar um contato genufno com entidades independentes,

existe algo de insatisfat6rio sobre a nofao de Swedenborg de

que o "homem nao produz nada de falso ou de maligno a

partir dele pr6prio". Isto porque esses esp/ritos malignos tern

uma outra caracterfstica: nao sabem nada que o sofredor nao

saiba:
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Ai alucinafoes de ordem inferior estavam de algum
mode presas e limitadas is prdprias experihicias do

paciente...Frente h sua afirma(ao de possuirem uma

identidade separada, a sua ignor&ncia ou o seu

ocultamento de qualquer fata (local de nascimento,

instrufdo, name, histdria pessoal) que confirmasse isto

sempre foi algo chamativo.'

Serao esses esp(ritos malignos simplesmente as almas

de seres humanos que ]i morreram? Se assim for, porque i

que as suas personalidades sao tao nebulosas? Porque perdem
toda a recorda^ao pessoal de forma tao compleca ao

ingressarcm nas suas vftimas?^

Enquanto nao rejeicando inteiramente a perspectiva

de Swedenborg, acredito que temos de considerar a

possibilidade que esses "espfritos" sao produzidos por aqueles

que OS expcrienciam. Considcremos esta perspectivas do sibio

judeu, Adin Steinsaltz:

Existent, tambhn, anjos que estdo sendo continuamente

criados em todos os mundos e, especialmente, no mundo

das aqoes ondeperuamentos, tarefas e experiencias dao

origem a anjos de diferentes tipos.
Cada mitzvah (tarefa

correta), que um homemfaz nao somente i um ato de

transformafio no mundo material, mas tambhn um
ato espiritual, sagrado em si mesmo. E esse aspecto de

espiritualidade concentrada e de santidade no mitzvah

i principal componente daquilo que vem a ser um

anjo7

A palavra "anjo" vem do grego angelos, significando

"mcnsageiro"; o equivalente em hebraico, malakh possui

exatamente a mesma conota(;ao. Daf os anjos serem

literalmente os mensageiros que transmitem nossos

pensamentos e incen<;6es, assim como as de Deus.

l6gico, como Sceinsacz segue dizendo, existe um
outro lado da mesma medalha: "Assim como existem anjos

Santos e criados pelo sistema sagrado, tamb^m existem anjos

destrutivos, chamados de "demonios" ou "diabos" que sao

emanafdes da conexao do homem com aqueles aspectos da

realidade que estao opostos i santidade".^

Assim 6 bastante possfvel que, como o prdprio Deus,

n6s humanos, com os nossos pensamentos e inten^oes,

criamos mundos de entidades vivas ^ nossa volta. Essas

entidades podem ser vistas como "anjos" e "demonios" e

podem ser tao fracas quanto as imagens momentaneas dos

nossos (jcnsamentos transitdrios nas nossas mentes, ou

poderao assumir a forma de desejos poderosos ou impulses;

algumas vezcs podem mesmo ser vistos como esp^ritos, que
devem as suas existencias a n6s, mas que conduzem uma
existencia que, dentro de todas as persp>ectivas e prop6sitos,

sao aut6nomas. Como Steinsaltz indica, esse processo nao

tern de necessariamcnte assumir um aspecto metafisico:

"Quando estamos no processo de criar o anjo, nao temos

percep^ao de sua cria^ao... de fato, com frequencia acontece

do anjo acabar se revelando na natureza, no mundo ordinirio

da causaiidade e do bom senso e somente uma intui^ao

profiftica ou a^ao divina poderi mostri-los como, e em que
extcnsao, sao frutos de for^as superiores."'

Como 6 realizada essa "cria^ao"? Um relato desse

processo aparece no "Medita^des Sobre o Taro, pelo

hermeticista biltico-germano Valentin Tomberg. Estc, por
razoes que irei discutir mais tarde, distingue entre a cria;ao

de entidades angelicais e demon(acas e descreve assim a cria^ao

de demonios:

Assim como toda gerafdo, aquela dos demdnios i o

resultado da cooperofio do principio masculino e

feminino, isto i, a vontade e a imagimi(ao, no caso da

gerafdo atravh da vidapslquica de um individuo. Um
desejo que sejaperverso ou contrdrio d natureza, seguido

pela imaginafdo correspondente, constitui o ato degerar
um demonio".'^

A sabedoria judaica tambdm nos conta que depois da

queda, Adao "gerou espfritos malignos"- demonios masculinos

c femininos." Em geral, portanto, parece que o processo se

inicia pela inten^ao
- de qualquer dimensao ou intensidade.

Entao uma certa quantidade de energia psfquica deve ser

canalizada em sua dire^ao, geralmente atrav^s do uso da

imagina^ao. Lembremo-nos que, embora Swedenborg nao

acreditasse que os seres humanos pudessem engendrar

espfritos, disse que eles iriam se intrometer "naqueles que se

deixavam levar em demasia pelas fantasias".

Virios (>ontos devem ser enfatizados aqui. Em primeiro

lugar, embora as pessoas estejam dotadas de diferentes nfveis

de capacidades de vontade e imaginafao, nenhuma esti

totalmente isenta delas; elas sao tao bisicas para a nossa

existencia quanto comer e beber. Daf nao ser necessiria a

posse de poderes ocultos especiais para criarmos "anjos" e

"demonios".

Emsegundo lugar, esse processo nao necessitaenvolver

uma participa^ao consciente do interessado. A maioria de

n6s possui apenas um controle imperfeito da nossa vontade e

imagina^ao; elas sao miquinas poderosas que produzem os

seus produtos, freqiientemente sem a nossa supervisao e

algumas vezes contra a nossa pr6pria vontade. Em terceiro

lugar, se considerarmos a vontade e a imagina^ao como

mecanismos da psique, virias formas de psicoses e de

esquizofrenia poderiam ser consideradas como maus

(uncionamentos desses mecanismos, cujos produtos podem
escar recebendo mais energia do que normal.

Isso iria engendrar entidades que sao mais poderosas

e mais insistentes, e mais desconectadas das suas origens do

que a maioria. (Isto nao quer dizer, i l6gico, que haja qualquer

pressuposto sobre o que esti acontecendo a nfvel neurol<3gico.

O mau funcionamento psfquico pode e certamente envolve

certos processos neurol6gicos, que podem ser alterados por

drogas ou cirurgia, entre outras coisas.)

Virios pensadores conectaram esses "demonios"

internes aos complexes da psicologia do s^culo vinte. Eles

estao correlacionados de fato? Para responder isso, pode ser

util recapitular aquilo que aprendemos sobre os demonios.

Eles freqiientemente se manifestam como vozes in tern as e

algumas vezes, como apari^Ses; sao persistentes, hostis e

bastante estiipidos; parecem nunca saber mais do que as suas

prdprias vdimas e geralmente sabcm menos. Finalmente, sao

experienciados como algo autonomo, separados das suas

vftimas. Ora, Jung define os complexes como "psiques

Jragmentdrias que foram separadas do todo". Ele tamb^m diz

que "os complexes comportam-se... como demonios e parecem
deliciarem-se em pregar pe^as de mau gosto... Sao como os
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atores nos nossos sonhos, a quem confrontamos de forma tao

impotence... Como se poderia esperar em termos te6ricos,

esses complexes dc mau gosto sao incapazes de serem

cducados."^^

A defini^ao de Jung aponta para algo extremamente

importante o$ dcmonios saa<anados, nao apenas pela vontade

e imagina<;ao, mas pela rtega^o. O demonio geralmcnte i

uma entidade negativaf Mefwt^Jfeles se apresenta ao FaustQ

dc Goethe dizcndo, "Ich hin der Geist, der ets wmwW^V observa:

"Sou o espi'rito quescmpre ncga") E como sao ot doze pas^o*

do Programa dc Combate ao Dcmonio do Alcoolisrno' pc
infcio, admitir cjucsc ^ vuii lc(5olatra - accitando a(|urto qA^ \

antes era negado. (Ao ratemo tempo Ot demonjos podem sci''

tamb^m produxidos f>ot urn* tigt^ao xcessiva, ao ficaimos..

obsc$sivam>^j^o^'algo^i(}<jc difivcrb r liljerjdfr.). j^.<

A negai^ foficamcntc po<fc vanar'tremcwIimiitSte

em grau e mtensidadc A maioria dos demonio* sao, como

tamb^m os iksos compkxtjs, Kmuados ^ p<iqu?"i dot scw^^ ^'s

criadores; Vah Duseh cntrcvistou mithaxes dc csqui/ofrenftfos

A expericncia desses tibetanos se assemclha aos

m^todos dos Padres do Deserto, os fundadores da tradi^ao

monistica no Cristianismo Primitivo. Embora comumcnte

se acrcditassc que cles (ugiam dos centres urbanos do mundo

Romanoparaescapar ^ tenta^ao, i poss/vcl que, pelo contriiio,

iam pact a solidao para encard-la, imitando Jesus que
*'condu%iu o esp/ritd na Solidao para ser tentado pelo

dcm6nio''(Mateus 4>'l!). O |>siquiatra junguiano Alfred Ribi

lOt Santos de deserto] buseavam a soUdao de talmaneira

Oue pudessem serwtr a seu Peus de manetra integral

Xhsde tempoi imemoruitj, 9 deserto fin considerado

ItTif iuiar dt demSnioi. Dtz-se que quando o

y^ituinum^'eomfffitt a st espalhar nas cidades da

tt^idttde, OS deuces pagans que alt residiam se

rttftardm partt o deitrto, Desta manetra, no campo do

Crtsttanismo, rles se trAnsformamm em demSnios.

Oof^rme^ palavnit de P*ulo-em Efistos 6:12. "nao

tutamot torttra tt carne oa sangui, mas contra as

pnndpalidades, ^ntm poderes, c antra os dominadoressem ficai posjufdo iMii tamb^m paiccc. que existem

momentos onde o dtmunio pcxjt cstar tao scparado d.i 'iu* ^^^^ dis Sombras deste mundo. contra a malicia espiritual

origem, ou sqa, quando a encrgia da negaijao foi tan tnten<.a, '^t* S
-'^^Hr ^f^^ tievados" Esses homens e mulheres pios

que ele f>ode aicafiijaralguni grau J(- auionomia tsiaqucbtao 1"'^ \^^%iifstiml^^^ttamentf bujrandopor aquelas hatalhas com

6 consideiadapor Alexandra David-Ntcl, uma franceja que as fiir(tu muuiveti que <hamatnos ,de espiritos ou

viajou extensamcnte no llbetc no infcio deste s<fculo. fci
^

ciu um lama<m quem tva discutmdo csas tdpiCQf: ^d
'ViiMalizit formai;6e^ mentttts, sej4( ^*-*

tfoluntartamenH ou nao t urn prqceiso rm^erUao. <? i^

dem^mf^'.'

que aanaeti tern essas frigf^^J-Mt^iJ^ite. tdl^*^^" "qtte

crtan^nasetdas d nossa pr^pnayarne, esm^rwnfOf^^tleg'
da mente separam suas vidas das voisas, tseapdm aa

nots^'kibtpU e acabam vtvendo at }it4^r6fr^

parted

^

"^"^"^

Nao temos entao que consuUrar qui nao somas os untcos

capazes de tais fi>rmafoes' E se idis entiddJfs fxi.trrTi

no mundo, nao estaremos expostns a entrar cm cpntatn

com elas, seja pela vontade dm seui criadtirts uu de

alguma outra causa? ''^

Se formos buscadores rcsponsivcjs, quanJo nccsiriij,

como parte do proccsso dc purifica;aospirtntai, tercmoi dc

limpar os crros que fizcmos. EntSe tcrcmos que lidar cornt

esses "filhos das nossas mcntcs", us no$ss pr^priat

pcnsamcntos negatives, nossos de$cfo$ rcprimidos ou ncgjkdot,

OS esgotos rejeitades das nossas mentes. for que, a menos

que OS confrontcmes de alguma forma que Ihes privc dc scu

poder, virao nos rodcar na atmrjsfcra psCquica, contaniinanJn

nossas vidas e pcssivelmcnte a dc outres. O x|ue -(ctnos- 4c

faier?
''

'^

<1''^>^|>

Novamcnte os ubctanos nos forncccm algutn csos

extremos do probl^tpa <ic encarar tjcRidttbs. Pavid-Neei

descrcve o ritual horrcndo idc chod (ju <fe ''cortar fora", no

qual o devote imagirta rituatmcnte que esdt ftndoesttipido^,
chama os dcmonies para v'u nutrircm-c da i^ua cacnc,

gritando, "Que a vcrgonha rcciu sobre miYft'lit^e
csqitiiil:;!^:

rs

frt^>t^, entao, que o ebjcttv<> do buscader atual

l^ni^'daquelcs a^ticos; tcmcs deencarar aquilo

l^wkv^ da nessa propria voft|d^ imagina^,
slm como elcs tinham dc cenfrontar os dcm6nios

:^'iiidadc.
As formas que atualiticrtte nos cstao

lem if da medita(;ao ^
psicoterapia,

do trabalho

4idalsor^6$a simplcsmcnte cstar conscicnte da atuagao dcstas

formas em l>osa vida diina, ainda assim o proc^&o e o mcsmo,

asfjyni cq|{t>o^objetivo: a purifica^au c a rcgctie[a(;ao pelo ato

deencarar os dcmonios que litcralmentc vjemos a criamos.

Mas OS Padres do Deserto lutaram nao apenas contra

<A s<!ti^d|dn}umw pcssoais, masi^ como d ugerido, contra o

^Ttai c^^^QVc^^^u tempo. 0:>in^^^ln^fg diz:

;*- '*,

As fiimastii "tentafSei" de Santo Antdnio nao fi>ram,

para dtzer a verdade. apenas tentti(nes onde estava em

f^}ftlfgp*ii salva^iio ( pTugrfsso de sua alma, mas, pelo

tontrdrto, foram atos de cura da humantdade de seu

terr^i deproblema dapossessaa demoniclca Foram atos

defndgtca sagrada, trazendo os demdnios fiente d luz

^^>t<lHsaencut, iiummados por cima, atravis da qual

m'Hei^luztdos \ impotencia Antonio empurrou

^eifidiiios da escunddo em dtre(do d luz da

tado yilhttdo
homem'. Eles os tomou vislveis

tentes.
16

? rela^ao Si n6s*Tcmos de encarar os dcmonios

assim como os mdividuais? Se assim for, isto sugere

jccj^^^ponto, a luta da auto-rcaliza(;ao torna-sc maior

dc ofcrcccr o mcu 'self! Vcrgonha sobre voces, seres malifrti^ C%ue o indivfduo, ela torna-se verdadeiramente 'transpcssoal'.

e dcmon(acos, se nao ousarem me devorar..."'^ Em mdftoS ?*^inalmcnte, dcscobrimos que a luta interna nao 6 meramentc

casos, OS devotot, cujas mcntcs ]i foram scnsibilizadas por contra as 'minhas' neuroses complexes ou dcmonios, mas

virias austcridades, cxperienciam esses assaltos des dcmonios centra aqueles de nesse tempo e lugar na hist6ria. A luta

dc forma muito palpivcl; alguns terminam sucumbinde \ entao 6 fcita agora, nao mais pelo beneffcio do indivfduo,

loucura, doenfa eu morte. mas f)cle dc toda^ as gcntes, pela humanidade como um todo.
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Isto, por sua vez, nos conduz k questao se um grupo
de indivfduos pode, conscientc ou inconscientementc, criar

entidades do tipo que estamos discutindo. Novamente, os

ensinamentos esot^ricos dizem que pode; existe at^ mesmo
um nome para essas entidades. Tomberg obscrva:

'Existent hierarquias que sao da "esquerda'e que atuam

dentro dos limites da lei, executando uma fun(do
estritamente justa na sua capacidade de acusadores e

'testadores' -
enquanto de outro lado, existent os

"micr6bios do mafou entidades artificialmente criadas

por seres humanos encamados. Essas ultimas, sao

demSnios cuja alma i umapaixdo especial e cujo corpo

i a totalidade das vibra^oes "eletrontagnhicas"

produzidas por essa paixao. Esses demonios artificiais

podem sergeradospor comunidades humanos - tats sao

OS "detdses" morutruosos dos Fenicios, Mexicanos e mesmo

dos Tibetanos dos dias atuais. O Moloch de Cana, que

exigia o sacrificio sangrento doprimogenito, mencidnado

com tanta freqiiencia na Biblia, nao / uma entidade

hierdrquica
- ou bom ou mal - mas sim uma egrigora

maligna, isto i , um demdnio criado artificialmente e

de forma coletiva por comunidades humanas

preenchidas com a fitrfa motivadora do medo. "^'

Aqueles que servem ^ egr^goras estao assim na posi^ao

peculiar de adorar suas pr6prias cria(;5es, uma situa<;ao que
costuma ser chamada de idolatria. Agora podemos discinguir

entre uma deidade genufna
- um ser superior que existe por

direito pr6prio e representa uma fun^ao ou asp>ecto do universo

- das vdrias cgr^goras que foram geradas ao longo dos sdculos?

Se uma quantidade suficiente de energia foi concentrada em
sua cria^ao, tais egrigoras poderiam, come os Velhos de H.P.

Lovccraft, sobreviver teoricamente por milenios c se

revitaiizarem pela adorai;ao, devo<;ao ou aten^ao sendo

novamente colocadas sobre elas. Tamb^m nao penso que isto

seja um assunto que o monote/sta possa desconsiderar como

um mero problema de "ateus": se uma egrdgora i uma falsa

entidade psfquica, um (dolo de fato, que foi criado pela

devo^ao errada, f>odemos dizer que as imagens monotefstas

de Deus e Cristo estao isentas disto? Alguns afirmam que os

demonios nao podem assumir estas formas particulates, mas

eles podem e o fazem: como entao podcrfamos explicar o

legado sangrento das religiocs Abramicas, todas elas, como o

pr6prio Moloch, mostrando uma propensao paraexigirem o

sacrifkio humano de todos aqueles de que delas discordam ?

Essa questao gera o assunto de "testar os espfritos"

para ver "se eles sao de Deus", conformeJoao4:l. Apcrspcctiva
de Van Dusen nos tris uma luz:

"Esta ordem superior mais rata [de esplritos] raramente

fala, enquanto que a ordem inferior pode falar
incetsantemente. A ordem superiorprovavelmente i mais

simbdlica, religiosa, apoiadora, genuinamente
instrutiva; pode comunicar-se diretamente com o

sentimento intemo do paciente. Se assemelha ao

arquitipojunguiano, enquanto que atformas inferiores

se assemelham ao id de Freud. "'^

Um outro crit^rio cxtremamente importantc 6 a

quantidade de rcspeito que estes esp(ritos demonstram.

Contrariamcnte is entidades de ordem inferior possessivas,

OS esplritos de ordem superior, encontrados por Van Dusen,

irao deixar o indivfduo sozinho se notarem que o estao

amedrontando. Como Van Dusen fala, "o influxo dos anjos

gentilmente conduz ao bem e deixa a pcssoaem liberdade"."

Isto tudo acaba sugerindo que a energia dos anjos,

seja qual for a sua origem, nasce de um nfvel mais elevado,

ou seja, i dotada de um maiorgrau de liberdade do que aquela
dos demonios, cujaexistencia^ mais determinada, mais fixa.

Tomberg, reconhecendo isto, chega a dizer que 6 impossfvel

gerar egrigoms ben^ficas porque "uma forma nao d produzida

pela radiafao, apenas pela coagula<;ao e condensa<;ao. Agora,
o bem apenas irradia, nunca condensa. E sempre o mal que
faz isto".20

Isto nao i meramente uma questao academica. Cada

dia, novos livros estao sendo publicados sobre a "visuaiiza^ao

criativa", cujo cerne d o de criar formas-pcnsamentos que
irao entao nos trazer aquelas "toneladas" usuais de riqueza,

felicidade e amor. E necessiria muito poucaexperienciaoculta

para saber como i que isto pode sair
pjcla culatra. Certa vez

fiz alguma "visualizac^ao criativa" para gerar o "emprego

perfeito" para mim. Durante este processo, tomei todos os

cuidados para especificar todos os termos e condi<;6cs de tal

emprego (preencheram bem mais de uma pigina). Logo

depois o emprego apareceu, quase que exatamente da maneira

que eu o havia imaginado. Desafortunadamente acabou sendo

um dos piores trabalhos que ji tive, e fui demitido nove meses

depois. Obviamente a "forma" que eu havia gerado nao era

tao bendfica quanto es(>erava.

Ainda assim, Tomberg parece estar exagerando o caso

quando afirma que impossfvel criar uma boa egrigora, muitos

grupos esot^ricos fizcram precisamente isto, ao formar um
"vaso psfquico" que coletasse "o orvalho do c^u". Mas penso

que mesmo aqui, quanto mais aberto e menos determinado

o "vaso", mais benijaos seri capaz de receber - e menos

problemas serao gerados aos seus participantes.

A cria^ao de um anjo parece ser ainda n\enos

determinada; i realizada pela oragao, ben^aos, boas a^oes,

ou (para um Judeu), pela reaiiza^ao dos "mandamentos" da

Torah
(jii que mitzvah significa 'mandamento' assim como

'boas aloes') Estes elementos nao possuem a espccificidade

da "visualiza^ao criativa"- na realidade eles sao idealmente

realizados sem quaisquer objetivos ulteriores - de tal maneira

que parecem algo vagos. Mas isto seri necessariamente uma

desvantagem? Pelo contririo, isto podericonferir uma latitude

mais ampla para a beni;ao se manifestar no mundo material,

porque ela nao dita zforma que esta bencjao deveri assumir.

Mas poderao existir instancias nas quais a cria^ao de

qualquer tipo poderi nao ser bentfica. Nestes casos, Tomberg
oferece uma outra sugestao: "Nao i o momento em que

podemos dizer para n6s mesmos: vamos ficar em silencio.

Vamos tornar nossas vontades arbitririas e nossas imaginafoes

silenciosas; vamos impor sobre elas a disciplina do silencio.

Nao i esta uma das quatro regras tradicionais do

Hcrmeticismo: desafiar, querer, conhecei eficar em silencio^^^

Isto sugere que ainda mais importante do que saber

como usar a vontade e a imagina(;ao, 6 saber quando nao

usi-las. Talvcz estamos apenas um pouco melhores do que os

ncur6ticos de Van Dusen, talvez o constantc remoer das nossas

mentes estao, a todo momento, gerando entidades que estao,

senao destruindo, ainda assim, nos distraindo e exaurindo.
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Esta tendencia 6 amplificada pcio clamor da vida

moderna, pelos meios de informa^ao que nos

seduzem em dire^ao a necessidades que nao

sentimos, ou medos que sequer imaginar(amos.
Contrariamente ks exorta;oes de muitos dos

profetas da New Age, que nos incentivam a "abrir

a mente", seria melhor saber quando abrir ou fechi-

la. Frente aquilo que ji vimos, torna-sc claro que
esse silencio nao 6 meramente a dissocia^ao daquilo

que nao apreciamos, mas uma genufna absten^ao
de um trabalho de cria<;ao, consciente ou

inconsciente.

Um numero de perguntas ainda devem ser

resp>ondidas com rela(;ao aos "anjos e demon ios"

intcrnos. Scri que eles, como as fibulas de

Pigmaliao, Pin6quio, Frankenstein e o Golem,

dcsejam p>ossuir uma vida autonoma prdpria?
Estarao conectados com algum ato de "seguran^a"
somicica ou de tensao, como o psiquiatra austrfaco

Willhelm Reich acreditava que ocorria com rela^ao

aos complexes? Quern ou mais precisamentc, o

que d o "Eu" que vai assumir o controle da vontade

e da imagina<;ao? Finalmente, quem nos criou?

Estes assuntos sao vastos demais para sercm

resolvidos aqui. Ainda assim o ponto central surge
de forma clara: que os nossos pjensamentos, por
mais efemeros que possam parecer, possuem
alguma substancia no mundo da psique.Alguns

desaparecem como as fagulhas do martelo do

ferreiro, outros permanecem por mais tempo,

aparecendo como complexes, neuroses, ou em
casos extremes, como personalidades quase

independentes. Mas se podemos obter um
vislumbre de como essas entidades sao criadas,

poderemos tamb^m compreender como manter os

nossos espa^s psfquicos limpos. Como nos lembra

o Lhro Tihetano dos Mortos, de colocar um olhar

cr/tico e frio sobrc as entidades que encontramos,

seja na vida como talvez depois da morte, e sermos

capazes de "conhecer essas coisas como tuas

prdprias formas-pcnsamentos".

Notas:
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Olivro

final de Bucky Fuller - deixado

incompleto quando este morreu em 1983 -

finalmente alcanq:ou as prateleiras, depois de
uma cuidadosa edii^ao e reorganizagao pelo homem
que Bucky chamava de "seu adjuvante", Kiyoshi

Kuromyia. Antes de falar alguma coisa sobre essa obra

prima, sugiro que voce aprenda um pouco sobre a

precisao matem^tica da mente de Bucky Fuller,

procurando num dicion^rio a palavra "adjuvante", que
preferia em lugarde "associado", e "cosmografia", que
define melhor o seu t6pico de interesse do que
"cosmologia".

Fuller sempre utilizou a palavra precisa para
denotar o significado exato daquilo que desejava
transmitir e com frequencia notei que aproveitava
melhor os seus livros com um dicionario ao lado, nao

apenas para encontrar o significado de palavras pouco
familiares, mas quando suspeitava ter perdido alguma
nuance ou dimensao.

Entrevistando Bucky alguns meses antes de sua

nrK)rte, perguntei-Ihe o que e que uma pessoa ordinaria

(nao treinada em matemStica ou engenharia) poderia
fazer para melhorar o "piano da revolu^ao cientffica"

que instava. Ele nao hesitou mais que dois segundos e

respondeu: "vivendo com integridade".
"Isto i tudo? ", perguntei, algo mistificado.

"t o necessario e suficiente", replicou. Reli este

coment^rio e as palavras "integridade", "necessario",

"suficiente" pelo menos uma vez por semana nestes

ultimos dez anos. Sempre obtenho novos insights a

partir desse processo de repensar
-
insights sobre Fuller,

sobre a 6tica cientffica e ate mesmo sobre o Budismo.

Uma passagem caracterfstica das duas ultimas

p^ginas de "Cosmography" explora os mesmos

pensamentos, com mais luz e claridade:

"Umas poucas instancias de reflexos

condicionados persistentes e mal-colocados sao,

popularmente, a faiha, o fato agora cientificamente

provado, que nao existem ra^as ou classes diferentes

de humanos; a faIha de reconhecer a obsolescencia

tecnologica da suposi^ao Malthusiana-Darwiniana

aceita como polftica mundial global de uma
inadequa^ao
inerente de

manuten^ao da
vida e dai, "a

sobrevi vencia

apenas dos mais

fortes"; afaiha em
ratificar o ERA
( a d e n d o
constitucional de

igualdade de
direitos para as

mulheres) pela
democracia que
ate o momento
atual na historia

representa a popu a<;ao mais misturada

do mundo ou, frente ^ ampla capacidade
de produ<;ao de alimentos para todos os seres terrestres,

termos o fato da tolerancia de todos os sistemas de
mercados com o sistema que resulta em milhoes de
humanos morrendo de fome a cada ano.

"A persistencia insensata e nao-desafiada de uma
mirfade de tais reflexos cerebrals mal-formados irci

sinalizar tamanha falta de integridade das pessoas, que
poderci determinar a desqualificagao da humanidade
e sua elimina^ao pelo holocausto atomico.

"Voce podera sentir-se impotente para tentar

parar a bomba".

"Para voce, a conexao entre os direitos iguais e

o holocausto atomico poder^ parecer remota, de infcio.

Tenho confianga que aquilo que estou dizendo e

verdadeiro".

Em uma linguagem menos exata, pre-Fulleriana,
OS reflexos condicionados nos governam mais que
nossas mentes. A faIha da inclusao do ERA indica a

persistencia de um daqueles reflexos sem mente. A
soma total desses reflexos criam todos nossos

problemas planet^rios.

Esses problemas globais sinergeticamente
somam-se em dire(;:ao a uma tendencia k incessante

repetigao de heibitos obsoletos, habitos que agora
colocam nossa sobrevivencia em perigo.

A Integridade, significando a mente atuando de
forma honesta e criativa, lutanto contra seus proprios
reflexos condicionados, funciona como a unica for^a

trabalhando para contrabalangar esse impulso
mecanico-condicionado em direq;ao ao holocausto.

Mais, no inicio de seu livro. Fuller lista os

condicionamentos maiores do cerebro, que sao

subjacentes a todas as confusoes do Universo e nossa

pr6pria posi^ao. Tais erros habiluais indicam que
permanecemos aprisionados na "Era Negra" pelos
"termos nos quais fomos condicionados a pensar":

1. A crenga na objetividade (ou externalidade)

de "cima" e "baixo".

2. A cren^a de que as linhas retas estendem-se

ao infinito.

3. A cren^a em medidas baseadas em quadrados
ficticios e cubos nao-existentes.

4. A cren^a de que os "s6lidos" sao realmente

solidos.

5. A cren^a de que
v^rias linhas podem
passar pelo mesmo ponto

ao mesmo
tempo.
6. A crenga
num mundo
tridimensional

independente
de nossos

reflexos
cerebrals.

7. A crenga de

que existe mais

que uma ra(;a

de seres

humanos.

8. A cren^a de que o Universo cont^m um Deus
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masculino e que fora "dele" tudo o mais de importSncia
e humano e dominado pelo macho.

(Penso que, se Fuller tivesse vivido para dar

polimento e afina^ao ao livro, teria acrescentado mais

alguns "erros fundamentals", por exempio:
9. A crenga de que o dinheiro existe

indepentemente de nossos cerebros e somente numa

quantidade limitada e,

1 0. A cren^a de que os recursos tambem existem

apenas em quantidades limitadas.

Ou talvez ele considerasse esses erros - enormes

e custosos - como nao fundamentals, mas derivatives

dos erros primcirlos? )

Embora a maloria dos fisicos e matematicos

concordem com Fuller sobre a falcicia de todas as

cren^as citadas acima, ele nao se preocupa em citar

muitos dos seus trabalhos. Ao Inves,

leva-nos, passo a passo, atraves da

visao de mundo alternatlva que
criou desde 1927, na qual o
Unlverso nao tem nem "cima" nem
"baixo" ou "linhas retas", as tensoes

e compressoes em sistemas

geodesicos oferecem formulates
mais simples e elegantes de nosso

mundo do que o sistema tradiclonal

Euclidiano-Aristotellano-
Newtoniano ou os sistemas

revisados "modernos" que ainda

fazem uso de geometrias pre-
Fullerianas.

Todos OS paradoxos e

espantosas Al^as Estranhas que
Infestam a ciencia "moderna"(p6s-^

quantica) agora aparecem, dentro

da perspectiva fullerlana, como
resuitantes da apllcagao da

algebratiza^ao de Descartes de uma

geometria de terra-plana de
Euclides sobre um espago esf^rico,

onde Euclides simplesmente nao

funciona. Na geometria de Fuller,

OS paradoxos e Algas Estranhas

simplesmente n3o acontecem. O
Unlverso torna-se espantosamente
racional, noyamente.

Uma das passagens mais belas e inovadoras

(pp. 146-1 59) explica, em termos da geometria

sinergetica de Fuller, a forma mais simples de sinergia
reconhecida pela cincla, - o porque de uma liga de

dois metals acabar produzlndo um todo mais forte que
a soma de cada uma das partes. Numa precisao
matem^tica maravilhosa, essas p^glnas provam mais

do que os ultimos 3.000 livros sobre o "holismo"

produzidos por entusiastas intultivos que nunca

aprenderam a dlsclpllnar suas intui<;6es, como faz

Fuller, com a I6glca pura. Voce n3o consegue ler

aquelas p^ginas sem um novo e sublime Insight sobre

o que o "hollsnfK)"(ou como preferia Fuller, a sinergia)
realmente signlfica e, tambem, o quanto do Unlverso

tambem funciona nesses modos nSo-lineares e n3o-

que sempre
localldade.

somatorlos.

Num sentido, aquelas poucas p^ginas apenas

podem elevS-lo da Era Negra Atual prevalente, se voce

le-las com uma atengao total.

Beleza e logica iguals, em minha opinlao,

permeiam a discussao Fullerlana Inteira sobre o

"reflexo" e "mente". Os reflexos mecanicos ocorrem

em cerebros humanos, como em todos os cerebros

animais, diz ele, mas a "mente" apenas se manifesta

quando um humano, utillzando tanto a intul(;ao quanto
a logica, percebe uma generalizagao nao-local. Em
outras palavras, os reflexos somam-se num numero

finito de experlencias-casos especlals, mas a mente

habita diretamente o mesmo campo meta-fisico (Isto

6, nao-local) que a lei c6smica.

Abstrato demais? Deixe-me tentar novamente:

tanto a mente como as leis

c6smlcas que ela transcreve

permanecem nao-locals, nao-

especificas, sem peso, sem

massa, sem temperatura. Em
todos esses aspectos, diferem

de reflexos e de outros sistema

mecanicos

apresentam
especificidade, peso, massa e

temperatura. Onde a mente,

neste sentido Fulleriano nao

tem o dominio, reflexos

preencheem este espac^o e,

quando eles se tornam

obsoletos, o mundo repete as

mesmas brutalidades

estupidas, como pessoas
mecanicas presas numa pega
de Beckett.

Fuller diz melhor, mas em

palavras que voce tem de ler

mais devagar.
A maior parte da

Cosmography, utilizando

diagramas sinergeticos

simples, tenta mostrar a bela

coerencia do Unlverso pos-

Elnsteniano, e assim tenta nos

llvrar de outras repetiq:6es
mecanicas de nossos conceltos errados de "cima" e

"baixo", assim como de formas de espat^o "quadradas"
e "cubicas". Como lemos, o mundo Relativistico torna-

se brilhantemente novo mais uma vez, e podemos
vlsualiz5-lo nos tetraedros e octetos de Fuller e outras

estruturas simples
- assim como se nos nunca haviamos

realmente compreendido a Relatlvidade, antes.

Do interior do 5tomo ate ao Cosmos como um
todo. Fuller nos mostra, novamente, os mesmos nos

de energia sinergeticos nao-simult3neos criando a

ilusao de "objetos s6lldos", que vemos norma Imente.

Este llvro, portanto, poder^ ser conslderado como a

melhor Introduc^ao 3 Fisica do s6culo 20 e tambem
como uma esp^cie de an^logo de uma experlencia

iluminadora, j3 que os diagramas de Fuller nos ajudam.

A primeira semana e a pior, mas
mesmo depots, Ze Almeida achou

dificil esquecer seu Eu, e entrar no

Supremo Vazio'.
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literalmente, a "ver" atrav6s do modelo materialistico

ate OS sistemas de informa<^ao-energia dos quais as

"coisas s6lidas" surgem.

E, como li, recordei mais uma vez minha ultima

entrevista com Bucky. Perguntei-Ihe se "Universe" e

"Deus" significavam a mesma coisa para ele, como
muitos de seus leitores suspeitavam.

"Deus", disse de maneira precisa, "parece um
conceito muilo pequeno para confer as coerencias

estranhamente interacomodativas do Universe".

De forma tipicamente fulleriana, penso: ele disse

"coerencias" e nSo "forgas". O todo Aristoteliano-

Newtoniano da mitologia da "iorqa" representa um
oulro reflexo de Era Negra que ele havia superado.

GH'A CHI TAN (OVOS NO CHA)
Ingredientes: 10 ovos

lOOg de molho de soja

75g de chi (vermelho)

Preparo: encha uma chaleira com dgua fria a qual foi

adicionado o molho de soja e as folhas de cha.

Cuidadosamente coloque os ovos (depois que estes

foram bera lavados em dgua fria) nessa mistura e

coloque a chaleira no fogo.

Quando a igua ferver, remova os ovos e coloque-os
numa panela com agua fria. Assim que possivel,

rache toda a casca dos ovos, sem remover nenhuma

parte destas, recoloque-os na mistura de chd e leve

novamente ao fogo at6 ferver. Quando os ovos

estiverem com a cor marrom-dourado, devem ser

removidos e deixados esfnar. Entao pode-se retirar as

cascas e estao prontos para servir.

Tempo aproximado de preparo: 11 minutos,

por9ao para 5 pessoas.
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APENAS PALAVRAS
A felicidade existe e todos temos o direito de usufrui-la, aqui na Terra.

Embora ela dependa principalmente da responsabilidade coletiva, i urn trabalho a ser

feito na consci6ncia de cada individuo.

Nosso grande trabalho/problema no dia a dia i como enfrentar e ao mesmo tempo

desenvolver, frente a todas as adversidades que encontramos, uma forga positiva.

Para tanto devemos capitalizar a criatividade e nSo permitir o desperdicio, buscarmos

a conc6rdia ao inv^s da divisSo.

Nossas energias devem ser dirigidas para promover a paz no meio em que estamos. Para

isto devemos contar com o respeito e tolerdncias mutuos.

Sabemos que temos que nos preparar para a modernJdade que vir^ mas, sem esquecer a

identidade e os valores ancestrais que trazemos dentro de cada um.

Necess^rio se faz protegermos a identidade cultural contra efeitos homogeneizadores

da civilizagdo tecnol6gica moderna. Para que isto ocorra ser^ necess^rio que todos -w.

modifiquemos, profundamente, comportamentos e atitudes.

Devemos partir para um imperative moral que estabelega respeito mutuo, participagdo

e trabalho em conjunto.

Nosso espirito e coragSo devem ficar abertos para conciliar velhos problemas e entSo

participar da construg9o de uma sociedade moderna que vir^ com o novo s^culo.

A felicidade est^ aqui, ali e vai depender de todos n6s.

Rumi fala de Deus... p.2

Thimothy Leary fala do c^rebro... p.3

Falamos de Lavagem Cerebral... p.6

Um jornal que.

Nossa grande atra9ao e sucesso! Culinaria!.

Vol. 1 - n 3 Nov/Dez. 93

' Uma paqutna t*nda...
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OSORCUrrOSNEUROLOGICOS

DE TIMOTHYLEARY

O sistema nervoso dcscnvolveu-sc no homcm com a ftnalidadc de cstabelcccr uma

pontc cntre o mcio cxtcmo (cstfmulos) c o tncio intcmo (interprcU93o-coinprecnsio-

resposta aos estimulos). De certa forma c ele que nos une a realidade; 6 atrav6s dele que

pcrcebemos o mundo (via sistcma sensorial) c reconhecemos, comprecndemos e atuamos

nesse mundo.

Pordm, devido a natureza intrinscca dcsse sistema, a realidadecom a qual tomamos

contato, passa a ser interprctada e armazenada cm nosso interior de uma forma um pouco

deturpada. Essa "deturpa^ao" tem como origem nossa pr6pria heran9a gen6tica associada

ao meio cultural que nos rodcia, que determina uma scrie de posturas e tipos de pcrcep9ao

basantc pr6prios e pessoais, de tal forma que desde o nascimento, nosso modo de pensar,

sentir e agir vai sendo aos poucos moldadocomo numa estitua, ou aindacomo um robo, que

passa a viver essa programafao, dc certa forma imposta, mas no entanto plenamcnte aceita,

como se ela fosse a unica verdadeira e correta.

O contato entao com a realidade faz com que nossas atitudes sejam direcionadas a

screm bastante especfficas. Disso fazem parte os ja bcm conhecidos processes dc

condicionamento e tambem o processo de imprint.

Por imprint podcmos comprcendcr estruturas psico-gencticas que surgcm no

indivfduo em momentos bem cspccfficos de sua vida (via c6digo genetico) e dctcrminam

um caminho preferencial dc atitudes que esse individuo teri frentc a realidade.

Existem ao todo 8 tipos dc imprints que constroem aquilo que Leary chamou de

Circuitos Neurologicos, uma vez que dctcrminam estruturas comparavcis a circuitos

bioeletricos dentro do cerebro, que sempre ^o ativados diante da realidade.

Esses 8 circuitos o divididos em 2 categorias: os 4 primeiros sao naturals, ou seja,

surgem cm todas as pessoas em epocas bem precisas. Os 4 illtimos no entanto, so surgiiio

sc individuo, atraves dc um csfor9o pessoal, desenvolve-los.

Os4primeirospodcm ser consideradoscomo fazendo partcda natureza "terrcstre"

do homem, enquanto que os outros 4 sao considerados evolutivos, Icvam o homcm a

transccndcncia, levam-no aemprcenderumjomada que buscadesenvolverde forma plena,

suas reals potcncialidadcs como humano. Os primeiros dcscnvolvem e sustcntam a ideia

que o modelo que o sistcma nervoso criou da realidade e a realidade. Confundc-se o que
cu me acostumei a pensar (minhas opiniocs) com aquilo que e real. Os 4 ultimos circuitos,

sedcsenvolvidos, mostram que a realidade transccndeminhas''opinioc$inabalaveis", que

meu comportamento e muitas vezes reflcxo e nao im plica cm que eu observe, pcnsc c

compreenda o que esti acontecendo e af entSo tome uma atitude.

Os quatro primeiros sao:

1. Circuito da Biosobrevivencia: este e o circuito ncurologico mais primirivo.

Rclaciona-se com a busca pelo prazer e conforto, entendidos como aquilo que possibilita

a sobrcvivencia.O imprint relacionado a esse circuito acontece nos pri mciros momentos de

vida dos seres humanos. Sc forum bom imprint o individuo aprcscntara durante a vida um

comportamento que sc cspelha como scguran9a, bem-cstar, etc. Se for negativo inspirari

um sentimento pcrmanentc dc medo, ansicdade, eminencia dc pcrigo dc vida, etc.

2. Circuito da Tcrritorialidadc: esse circuito relaciona-se com o dominio sobre o

espa^o fisico. E imprintado quando a crian9a come9a a andar. Sc for um imprint positivo

dcterminara que o indiv(duo tenha um comportamento de maior Iidcran9a e consiga sc

"locomover" bcm dentro da realidade. Sc for negativo dcterminara uma tendencia a

submissao, a incaptacidade de gerir a vida independentemente dc "chefes" entendidos

como mae, pal, esposa/marido ou superiorcs hierirquicos.
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3. Circuito Scmantico: esse circuito rclaciona-se com a fala, a escrita

e a manipula9ao de objetos e artefatos. Localiza-sc no hcmisferio cerebral

csquerdo(veibal,racional)quecomandaoladodircitodocorpo.Eimprinuclo
na pre-adolescencia cdetermina o quanto o individuo scri apegado a id6ias,

que repetira incansavelmentc durante a vida, ou o oposto, o quanto eleseii

aberto a novas experiencias e conceitos.

4. Circuito Moral-Socio-Sexual: e imprinudo na adolcscencia, ou

quando surgem as primciras experiencias de ordem sexual. Insere o

individuo, na maioria doscasos, dentro da sociedade no papel de marido-pai-
trabalhor ou de esposa-mie-abnegada.

Os circuitos tcrrcstres muius vezes s5o tudo o que OS seres humanos

experimcntam e que chamam de vida; a mortc normalmente chega antes

que haja a possibilidade ou a comprecnsilo do quanto limitamos a nossa

manifesta9ao e cxpresslo dentro da realidadc, o quanto lutamos, discutimos e

acreditamos em coisas que no fundo ido tern significado real para nossas vidas.

Os 4 circuitos "p6s-terrcstres" sao (tcrminologia do livro Ascensao

de Prometeus de R.A.Wilson):

5. Circuito Neurossomatico ou Hcdonico: rclaciona-se, ao

prazer sensorial-corporal, a saude e bem-estar, ao exiase somatico. O
indivfduo se sente imcrso cm estfmulos agradavcis cuja raiz e o seu

proprio corpo, entcndido pela mcnte como scndo a fonte incsgotavcl
dc prazer. Quando o cerebro descnvolvc totalmcnte esse circuito

ganhamos uma visao nova da vida que sc sobrcpSem Is culpas,

pcrplexidades, cmocionalidadcs e "sintomas corporals" dos circuitos

infcriores.

6. Circuito Neurogcnerico: tal circuito ativa osarquivos geneticos,

pcrmitindo-nos entrar em contato com os arquctipos primitivos
"muito mais antigos que a linguagem c ainda assim, mais novos que
o amanhl", que podcriam scr relacionados com os nfveis do

inconscicnte, onde as memorias antcriorcs ao nosso cstado atual

estariam guardadas. Estas memorias nos Icvariam, indo em dircfao ao

passado, a pcriodos pre-humanos, biologicos c fmalmcntc a aqucla

parcela do inconscicnte que poderiaserchamadooccanicoou cosmico,

que antecedc a Criafao. Tal arquivo faria parte do proprio DNA, o

codigo genetico, e poderia scr acessado, uma vez dcscnvolvido esse

circuito. Nessc contcxto podcrfamoscntcndcroDNA como contcndo
o Espfrito da Vida, aquilo que "moldou" toda a criajao. Dcscnvolver
esse circuito equivalcriaa tornaressc Espfrito conscicntcde si mesmo.

7. Circuito Metaprogramador ou do Despertan tal circuito e

analogo ao conceito chines da "nao-mentc". o momento em que o

cerebro oiha para si mesmo. Ate que o metaprogramador dcspcrte
somos incapazes de perceber ou criar realidadcs mais holisticas. Em
nosso dia-a-dia pareccmos scr fixos c firmes, mas nao somos, pois, scja

qual for o circuito no qual estivermos operando, este circuito sera o eu

daquele momento. O 7 circuito e permanentc; ele representa todos

OS papeis, mas nao e nenhum deles. Nao possui forma porque e todas

as formas. E o vazio do Zen, porem e um vazio que cspeiha oTodo da

criagao. "Confrontamoso infinitoonde mcnoscsperavamosencontra-
lo: dentro de nos mesmos".

8. Circuito Nao-localizado ou da Consciencia: Cada particula do

Universo esta em comunicaflo instantanea com todas as outras particulas;

nao existem sistemas isolados. sistema inteiro funciona como um Todo.

Essa liga9ao acontccc atraves da consciencia de nossa pr6pria identidade

para com o Todo. Tal conceito deixa de ser simplesmentc teorico quando
8 circuito surge; ele passa a ser sentido como realidade.

Taiscircuitos so podem ser dcsenvolvidos dentro de uma perspeaiva
diferente da Realidade. Implicam em um conhecimento maior e

qualitativamentc diferente do que e o ser humano. Implicam umbem em
um grau diferente dc consciencia e compreensao da realidade, por isso so

podem ser dcsenvolvidos dentro do que se convencionou chamar dc Escolas

de Sabedoria; sistemas que fazcm parte dc uma corrcnte de t6cnicas, e
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ensinamentos, e que visam descnvolver o homem em toda a sua plenitude,

possibilitando-o libertar-se de seus proprios limites.

Os circuitos terrestres e os pos-terrestres estao intimamente ligados.

O le 5 circuitos relacionam-se com o corpo, sendo que o 1 e passive, ou

seja, scu bem-estar e prazer e providenciado extemamente pelos que
cuidam da crian9a, enquanto que o 5busca uma sensa9ao de conforto, bem-

estar, prazer para com o corpo e com a vida de forma ativa. O 5" nivei pode
tambem ser relacionado com o que Gurdjieffchamava deCentro Magnetico,

desenvoivido por aqueles quese submetiam a suas tecnicas, principalmente

OS chamados Movimentos, e se caracterizava por uma estabilidade nos

Centros Inferiores (Centro Motor, principalmente) que abre ao indivfduo

a possibilidade de realmente ser capaz de aprcnder, muitas vezes sem a

presenfaconstantedeum "mestre". Pode aindaser relacionadocom o que
se chama de o Caminho do Faquir, aqueie que busca o controle e a

transcendencia do corpo.

O2eo 6Circuitostambem tern estreita liga9ao. Ambos relacionam-

secoma emocionalidade do ser humano, sendo queo2determinaemo93es
habituais e automaticas do tipo raiva, medo, luta por poder, etc. E o Centro

Motor-Emocional gurdjeffiano. O 6 ao contrario relaciona-se com uma
emocionalidade de ordem superior, como se entrassemos em contato com
sentimento que da origem ao processo da cria9ao e que o mant6m. Pode

ser relacionado ao Centro Emocional Supterior e tambem com o Caminho

do Monge, aqueie cujo enfoque principal e no trabalho com a emo^Io.
O 3 e 7 Circuitos relacionam-se com o Intelecto. Enquanto o 3

simboliza nossa fase de aprendizado e repeti9ao interminavel de si'mbolos

semanticos (ideias, opinioes, pre-conceitos, etc) o 7 busca o Despertar para

a consciencia do quanto nossos pensamentos criam a realidade na qual

estamos imersos, para a partir dai, tentarmos buscar o esvaziamento desses

pensamentos ou criar realidades que transcendam a da vida ordinaria.

Reiaciona-se com o desenvolvimento do Centro Intelectual Superior de

Gurdjicffe tambem com formas avan9adas de Zen-Budismo. E o Caminho
do Yogue, cujo enfoque e o intelecto.

O 4 circuito relaciona-se com a sociedade e ao mesmo tempo com

aquilo que em nos serve de meio de contato com essa sociedade: a

personalidade. Esse circuito e o que rege a forma como trocamos nossas

mdscaras no contato com a realidade. Ja o 8 busca a complementa9ao dessa

estrutura, em busca daquilo que nos colocara em contato com o Cosmos,
com Todo, que na verdade e o seu espelho, ou "feito a imagem e

semelhan9a" eque pode serchamado de Essencia. E o queconvencionou-
se chamar de Quarto Caminho, que busca sup)erar os 3 anteriores e colocar

a meta na busca dircta da Reuniao, do Retomo em dire9ao ao Criador.

Formas avan9adas de Sufismo (raiz do ensinamento gurdjeffiano) e de

Cabala trabalham no sentido de descnvolver esse circuito.

CAVALO E CAVALEIRO

Pols ainda que pareja incrivel, quando o homem chegou as portas do ecu, SSo Pedro disse: "N2o pode entrar!"
" Como n5o posso entrar? Tenho foiha corrida de bons antecedentes".

"Sei" -
rcspondcu Sao Pedro - "mas no ecu ninguem entra sem cavalo".

E homem, nSo podendo argumentar com S5o Pedro, voltou. No caminho encontrou urn velho amigo e perguntou a

ele aonde ia. Disse o amigo que ao ecu. Ele Ihe explicou entao que, sem cavalo, "neca". amigo entSo sugeriu: "Olha

aqui, San Piedro j4 esta velho. Eu fico de quatro, e voce monta em mim. Ele nSo percebe nada porque ji esti velho e miope
e nos cntramos no ecu". E assim fizeram. Na porta o santo olhou o nosso heroi: "Opa, voce de novo? Ah, conseguiu um
cavalo hein? Muito bem, amarre o cavalo ai fora c pode entrar".

Moral da hist6ria: No c6\i nJo entram sujeitos com ideias.
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ABATALHA POR SUAMENTE - TECNICAS DE PERSUASAO E LAVAGEM

CEREBRAL CORRENTEMENTE APLICADAS NO PUBLICO.

Dick SiUphen

Apresenta9ao: este texto foi fomecido pelo autor, que se apresenta como um hipnotisador profissional e 6 uma versao

expandida de uma palestra proferida na Conven^ao do Congresso Mundial de Hipnotisadores Profissionais em Las

Vegas, Nevada.

"Apesar de ter sido entrevistado inumeras vezes sobre este assimto, em muitos pn^ramas de rddio e

televisao, ainda assim, a comumca9ao em larga escala desse material parece ter sido sempre bloqueada, imia vez que
resultaria em suspeitas ou investigafdes dos prdprioe meios que a estariam apresentando ou dos patrodnadores

daqueles meios. Algumas agendas de govemo nao desejam que essa informa9ao esteja amplamente disponlvel.
Tamb^m nao o querem movimentos Cristaos "nenasados", cultos e muitos cursos de treinamento de potendais
humanos."

Tudo que irei relatar apenas expoe a superfide do problema e nao sei como a xnA utilizafSo destas t^cnicas

pode ser evitada. Penso que nao seja possfvel legislar contra algo que frequentemente nao 6 detedidvel; e se aqueles

que legislam Cazem uso destas t^cnicas, entao teremos pouca esperan9a do surgimento de leis que definam o uso

govemamental. primeiro passo para dar infdo a uma modifica9go 6 gerar interesse."

"Ao falar sobre este assunto, estou tamb^m falando de meu pnSprio neg(3do. Sei e conhe9o sua eficiencia.

Trabcdho com indu9ao hipnbtica e produ9ao de fitas sonoras subliminais e, em alguns de meus semin^os, fa(o uso

de tdticas de conversao para ajudar os partidpantes a tomarem-se independentes e auto-sufidentes. Mas, sempre

que fa9o uso destas t^cnicas, demonstro daramente que as estou usando e aqueles que partidpam tm a escolha de

pattidparem ou nao. Tambem sabem quais os resultados desejados que se espera dessa partidpa9ao.''

"Assim, para come9ar, desejo afirmar o mais b^ico de todos os fatos sobre a lavagem cerebral: em toda a

hi9t6riadohomem,ninguimque9ofnul<UHtgenicerebriU,percebeuouacreditouquefoi8ubmetidoaela.'
"Aqueles que sofreram a lavagem cerebral irao com frequgncia defender apaixonadamente os seus

manipuladores, afirmando que simplesmente "viram a luz"... ou foram transformadoe de alguma maneira

miraciiloea."

Nasdmento da Conversao

"Conversao i uma forma elegante para Lavagem Cerebral... e o estudo dos processos de lavagem cerebral

tem de inidar com a revivescSnda Crista na America do s^culo 18. Aparentemente, Jonathan Edwards, descobriu

addentalmente as t^cnicas durante uma cruzada reUgiosa em 1735 em Northampton, Massachusetts. Ao induzir
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culpa e ansiedade aguda e ao ampliar a tensao, os "pecadores" que assistiam ka reunioes de revivescdnda

simplesmente "quebravam" e submetiam-se completamente. Tecnicamente, aquilo que Edwards estava fazendo era

criar condi(des que "zeram" a matriz cerebral, de tal maneira que a mente aceita novas programa9des. problema
era que a nova informafao tinba natureza negativa: ele Ihes dizia: voces sao pecadores! Voces estao destiiiados ao

inferno!"

"Como resultado, uma pessoa cometeu suicfdio e outra tentou. E os vizinhos dos conversos suicidas contam

que eles tamb^m foram tao profiindamente afetados que, embora eles tivessem encontrado a "etema salva9ao'',

ficaram obcecados com uma tenta9ao diabdlica at^ o fim de suas vidas."

"^ma vez que o pregador, Ifder de culto, manipulador ou figura de autoridade crie a iase cerebral para zerar

a matriz cerebral, seus seguidores estarao totalmente receptivoe. Novas informa(des, na forma de sugestoes, podem
substituir id^ias anteriores. JA que Edwards nao transmitia uma mensagem positiva at^ o final da sessao, muitas

pessoas aceitavam as sugestoes negativas e atuavam, ou desejavam atuar de acordo."

"Charles J. Finney foi um outro reviveBdalistdCristSo quttttdlizQU as mesmas t^cnicas quatro anos depois,

em conversoes religiosas em massa^ emUipva lorque. As l^cnigaA jklada ^^o seado utilizadas nos dias de hqje, seja

por revivenciaUstas Cristaos, cuSjQs^ ^<!unMt de
ttieinfttt^e^pto

de j^tencica<l liumanos, alguns "workshops de

treinamento de habilidadeftQOjQ))^iai!^. o|lasFor9a8AnMtda^ts BMa^ UmcldS^^ para citar apenas alguns."

"Devo mendoo^aqlii, cfekvU^^pe^^e A.^^ca^ d^pn^6(/reaesbn Ou cotkb^^&to de estar fazendo

uso de t^cnicas dekvag&m^ei>relN%l.Jc(^d&^e||en^^4*so^ ttuumra. tcideatal^Outros as copiaram
e continuam a fa2^46 dStpoiatie duzeBtQ0tluiAI.'Ei4^^do^^ilbo%tfM[daJS>r Oosadco^itfeeiaiento e tecnologia, mais

efidente ser^ codVerstQ. $intofnfiaxaenfe q^^t|;41^ ^ii%Edreiaa!Ses^<do a)n8tado AUACUmentalismo
Cristao, esped^ilmftnte da Viuiedade televisiva.^^ln^l^l^Wa^^ r^lte^S^s ortodoxa& estao em dechnio."

As Tres l?es tferebraiff
^^^^"^^lJi i i^^

^#
; "Os ristaos podem ter ieb os p|!ii<^a^O|%ipWraC'^^ efioejUte o& processor de leVagem

cerebral^ ma tetmn (kolhar pam Pft\%, ^tt(rt tuw^ |aist^4 ej^ticajgo t6cmca No Jnfdtt fe>*culo, aeu

trabgt^fiom aninx^dbitt* porttL}>tea|nVa%tig.j^^eQi^4fr^^McqilliM. Dep(98^ ^olttffiaiUtibtssia, LeFnin

raj^faij^eirts pereebett q pote&eial da BpUcft^ei^^NN(^^;^av>[^ ^anea prfip^^l^^l!^ %, ^.

^

^,
'"
''"Tres^tsdos dirti;:^ e piqgreaaiwd <ie ^nQbri^Wjos-iW^Dalibrain i4$ni^c^

F(qvd:<^entna<|ual(>e6rto)d&as^m^iS]x^

naqu^<>o6refresp<d&<x?m>io^^^^NJM^
aSX6sposta coDtdkionftaafi fe pa^)^ fW'cbolpitt'tttinentdd^ pAssam 6e)^ii^'^mi^^'6 -^-vetSft."^

"Cofflsa prqg3Pess|k>atovs4e ca<^ftMe,flg^aud*tJwve^s$o^plr$es
6 M^ltiplA^vanada^iBas 9{dm6!mp6^^^i^tiA lavagewt^rel^^J^tigGi^^pdlttteft^ fa^Ot^luur^db^ as ^fK^foies
de

UBS^IgidividBtt i.gnjp~ft^ gjlft
8'akAfflT*fj atvelanOTwal d^ ml,"^!feji)ycit <)uWt^tih), outw8o Df*{a.* ^

"Vthif^tASb^^;^ a^Vsj^l^'bbW^et^^^niifdo jumtai saO Os 4&^gFt^i4$fxAJti^iiaa^6 aui^t^xtdfa

8uge8!ie|kbil|tad^^<i)uiipt(&lBit|^i^ tnior8ftft6^8ieBultido^naia, Ikia
vez (|iiea caiftW,\iflej^j)j^aW|9#e#i^l^A fTt>gtemsmiaevisi[ Smisai po^e^|B^^iib^t<rf<^^cois%j|ov^p(^dr6M de fmvxpii mt^fcsTtfumenttm,"

"Outras amas fisldd^caA^ctwt^ji^ ut^dtts |p^^d>$K]B^<^%i^M^%^a&Q;j^^f^te^
radicailtutsift0car^decoe^btioftjB8b)l^otRrf9E^ m^tativos,
a expo8i9aoAmkt^rios espantosotVi^^im^ta^o^fipecii^^eiios t^oMe^Hq^^i^ ptitgfmtt^t^fiilil^&i^ drogas
intoxicantes

^

"Os maaao&i&iX^ts^doB podeia[|.Br oMIdoe ntr^ui^t^^ti^^bri<<>^n|MK#n^peMt^unentoe de

choque ou mesmo
p]Copod.talj(ai]^^ija^nj||a^ Uxatle a^cfQt%|ia^;ue dospad^^^litiBJii^ de insulina."

"Devo saHtarque a hi{K09fH| t^opkas (|0QerB|k saO duas doisas com|}Btiiimete distintas - e que as

t^cnicas de conversao sstomtfeyX) imds
|od6rosa^ EnJtMtatltIO, aa^as goaiis^i(rato8, com el^Kios poderosos."

Como Atuam os Pregadores B^viveqdaSflt^s

"Se quiser verum pregador tiituaiidiV provavdmejfafte deV!m2istdrV^od em sua ddade. Vi cedo at^ a sua

igreja ou tenda e sente-se atrtis, cerca de trts qucttas pit^tes ^con^mmento do local. Provavelmente uma musica

repetitiva estard sendo tocada, enquanto as pessoas chegam para os servifos. Uma batida repetitiva, idealmente
situada entre 45 a 72 toques por minuto(um ritmopnSximo do cora9ao humano), 6 muito hipndtico e pode gerarestados
alterados de consdnda, com indivfduos mantendo seus olhos abertos, numa alta porcentagem de pessoas. E, depois

que entrou no estado alfa, voce serd pelo menos vinte e cinco vezes mais sugestion^vel do que em plena consdenda
beta.A musica provavelmente serd a mesma para todos servi9os, ou incorpora a mesma batida, e muitas pessoas irao

entrarnum estado alterado quase que imediatamente ao ingressarem no santu^o. Subconscientemente recordam-
se de seus estados mentals alcan9adoe em servifos anteriores e respondem de acordo k programa9ao p6s-hipn6tica."

"Observe as pessoas esperando pelo inldo das atividades. Muitas irao exibir sinais extemos de transe -

relaxamento corporal e pupilas Ugeiramente dilatadas. Com frequenda comefam a oscilar para frente e para tr^,
com suas maoe no ar, enquanto sentadas em suas cadeiras. Em seguida, o pastor auxiliar ir^ provavelmente surgir.
Geralmente ir^ fedar com um "rolo compressor vocal" bastante bem desenvolvido."
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A T6cnica do "Rolo Compressor Vocal"

"Urn'rolo compressorvocal''^um estilo padronizado, ritmado,

utilizado pelos hipnotisadores, assimcomopormuitos advogados,
(v^os destes sao hipnotisadores altamente treinados), quando

desejamintroduzirfirmementeum ponto nas mantes dejurados.
Urn "rolo compressor vocal" pode parecer como se a pessoa

estivesse falando ao ritmo de um metronomo ou poderd parecer
como se estivesse enfatizando cadapalavranumestilomon6tono,

padronizado. As palavras irao ser transmitidas usualmente

numa frequinda de 45 a 60 batidas por minuto, maximizando

08 efeitos hipnStioos.'

"Agora pastor auxiliar inicia o processo de "montagem".
Induzum estado alterado de conscienciae/ou come9aa estimular

e atuar sobre as e3q>ectativa8 da audi^ncia. Em seguida, um
grupo de mulheresjovens em "doces e puros"vestidos de chitdo

poder^ aparecer para cantar uma can(ao. Canfoes baseadas no

Evangelho sao6timas paraampliaroestimuloeoenvolvimento.

No meio da cangao, uma das garotas poderia ser "tocada pelo

espMto"ecairaochaooureagir como se possufda pelo Esplrito~
f^AT) " f^ C^vSCk ~ Santo. Istoaumentaefidentementeaintensidadeemodonalno

^gigjf 1/
"^^

^r2Smr :~i4m^ " local. Neste ponto, a hipnose e tdticas de conversao estao sendo
^"^ " '

I ,^^ ^ misturadas. Como resultado, a aten9ao da audiSnda est6

totalmente focalizadana comunica(ao, enquanto que o ambiente

toma-se mais estimulado ou tenso."

"Justamente neste momento,quandoumestado mental alfa foiiaduzidoemmassa, freqtientemente se passa

a sacola de contribuifoes .No fundo, um "rolo compressor vocal" de 45 batimentos por minuto produzido pelo pregador

auxiliar, poder^ estar instando: T)! a Deus... Di a Deus...DS a Deus...De a Deus..." E a audiencia dd. Deus poderti

nao ver a cor do dinheiro, mas o seu ji opulento representante, ird."

"Logoem seguida pregador, todo"fogD e granizo"apareceri. \sk induzirtemor eaumentara tensao falando

sobre o "diabo" e "ser mandado para o inferno", ou do Apocalipse iminente."

"Na liltima sessao que partidpei, o pregador falou sobre o sangue que logo estaria escorrendo de todas as

tomeiras da terra. Ele estava igualmente obcecado com o "machado sanguinolento de Deus", que todos haviam

"visto" pairando sobre o pulpito na semana passada. Nao tenfao a menor duvida que viram - o poder de sugestao dado a

oentenas de pessoas hipnotisadas garante que 10 a 15 por cento destas realmente vejam aquilo que Ihes foi sugerido ver."

"Na maioria das reunioes, o "testemunho" ou 'atestai^, geralmente vem imediatamente ap68 o sermao

lacrimoginico. Pessoas da plateia levantam-se e vem k frente para contar suas est6rias. "Eu era um aleijado e agora

posso andar!" "Tlnha reumatismo e agora desapareceu". ^ uma manipula9ao psicoldgica que fundona. Depois de

ouvir numerosos casos de curas miraculosas, o indivfduo mediano na audienda, portador de um problema menor,

provavelmente poderi ser curado. A sala estd carregada de medo, culpa, exdta(ao intensa e expectativas."

"Para alguns, a cura poder^ ser permanente. Para muitos, ir^ durar de quatro dias a uma semana o que,

inddentalmente, 6 quanto ir^ durar luna sugestao hipndtica dada a um padente sonambiUico. Mesmo que a cura nao

perdure, se a pessoaretomar cada semana, o poder da sugestao poder^ veneer o problema seguidamente... ou algumas

vezes, poderd mascarar um problema fisico, o que no final poder^ ser danoso ao individuo."

"Nao estou dizendo que curas legltimas nao poesam acontecer. Elas ocorrem. Talvez o individuo estivesse

pronto para abandonar a negatividade que causou o problema em primeiro lugar, talvez foi trabalho de Deus. Ainda

assim afirmo que a maioria destes pode ser explicada com o conbedmento atual das fun9des da mente/c^rebro."

"As t^cnicas e a encena9ao irao variar de igreja a igreja. Muitas fazem uso do "falarem Ifnguas" para gerar

a catarse, enquanto que o espetdculo cria uma exdta^ao intensa nos observadores."

"0 uso de t^cnicas hipndticas pelas religioes ^ feito de maneira sofisticada e os profissionais estao tomando-

se cada vez mais efidentes. Um homem em Los Angeles estd desenhando, planejando, construfndo e reformando um

grande numero de igrejas pelo pals. Diz aos pastores aquilo que predsam e como fazer uso disto. A propaganda deste

homem diz claramente que a congregafao e a entrada financeira desta ird duplicar se o pastor seguir suas instru9des.

Admite que cerca de 80% de seus esfor^os est^ centrado em sistemas de som e ilumina^ao."

"0 uso do poder do som e da luz sao de importSnda capital para a indu9ao de um estado alterado de

consciencia - tenho feito uso deles em meus pnSprios seminMos. Entrentanto, meus partidpantes estao plenamente
dentes do processo e do que podem esperar como resultado."

Seis T^cnicas de ConversSo

"Os cultos e organiza(5es de desenvolvimento de potendal humano estao sempre em busca de novos

conversos. Para obtS-los, poderao mesmo char uma fase cerebral. Freqiientemente tem de iaz-lo num curto espa^o
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de tempo - um final de semana e mesmoem um unico dia. que se segue sao seis tecnicas primaiias utilizadas para

gerara convereao. encontroou locals de treinamentoocorremnumaArea onde os participantes sacisolados do mundo

extemo. Isto pode ser qualquer lugar: uma casa particular, um local remote ou rural, mesmo um salao de baile onde

OS participantes so&em restri9oes quanto ao uso do banheiro. Em treinamentos de potenciais himianos, os

controladores irao dar uma palestra prolongada sobre a importfincia de "cumprir acordos" na vida. Os participantes

sao convencidos de que se nao mantiverem seus acordos, suas vidas nunca irao dar certo. E uma boa id^ia respeitar

acordos, mas OS controladores estao subvertendoumvalorhumano positivopara prop6sitos egofstas. Os participantes

juram para si pr6prios e ao seu treinador, que irao manter seus compromissos. Qualquer um que nao fa9a isto acaba

sendo intimidado em concordar ou for9ado a sair. pr6ximo passo e concordar com um treinamento completo, assim

garantindouma alta percentagem de conversoes para a organizafao. Geralmente irao concordarem nio tomar drogas,

fumar, ou algumas vezes, nao comer... ou recebem periodos de Edimenta9ao tao curtos que isto acaba gerando tensao.

Arazaoverdadeira para essas concordfincias 6 de alterara qufmica interna, o que gera ansiedade e espera-se que acabe

gerando pelo menos lun ligeiro mau fimcionamento do sistema nervoso que, por sua vez, aumenta o potendal de

conversao."

"Antes que a reuniao termine, os acordos serao utilizados para garantir que os novos converses saiam e

encontrem novos participantes. Sao intimados a concordarem fazerisso antes que saiam. Uma vez que a import&nda
de manter acordos estA situada tao altoem sua lista de prioridades, oe converses irao literalmente "torcer os brafos"

de qualquer conhecido que tenham, no sentido de convenc-los a assistir uma sessao de apresenta9ao gratuita,

oferecidanuma datafutura pela organiza9ao. Os novos converses sao zelotes. De fate, o termointerne para a divulga(ao
do treinamento deuma das organiza9oes de treinamento de potendal humano de maiorsucesso nomemento ^ : "venda

atrav^s dos zelotes!"

Tele menos um milhao de pessoas sao graduados e boa percentagem destes acabam com um botae de

futura lealdade e assistSnda, se

solicitar. Pense sobre as

centenas de milhares de zelotes

campanhas per seu guru."

orgamza9oes deste tipo, que

depois do semin^o prindpal.

reunioes semanais ou

base regular, que a oiganizafao

qualquer evento regularmente

Como OS antigos revivendatistas

longD prazo depende de um bom

olhar para a segunda pista que
estao sendo usadas. Uma
causar &diga fisica e mental,

atraves das longas horas nas

menor chance de relaxar ou

usadasparaaumentaratensaoDO

nota do tradutor).

incerteza. Poderia passar horas

descrevendo virias tecnicas para ampliar tensao e gerar incerteza. Basicamente os partidpantes estao preocupados
em "estar por dentro das ceisas" ou entram em contato, atraves dos treinadores, com sentimentos de culpa,

manipulados de forma que os partidpantes sao instados a contar verbalmente seus segredos mais intimos para os

eutres ptirtidpantes, ou for9ados a partidpar em atividades que enfatizam a remo9ao de suas m^caras. Um dos

seminMos de desenvolvimentode potendal humane de maiorsucessoobriga que o partidpante fique de pi num palco,

em frente k audienda inteira enquante i atacado verbalmente pelos treinadores. Uma pesquisa de opiniao publica,

feita a alguns anos atr^s, mostrou que o temor niimero um que um indivlduo poderd encontrar, 6 e de falar a uma
audidncia. Isto situava-se acima do temor de lavar uma janela do 85 andar de um pridio, do lado de fora. Portanto

podemos imaginar o medo e tensao que essa 8itua9ao gera nos partidpantes. Muitos desmaiam, mas a maioria acaba

lidando com o estresse simplesmente "desligando-se mentalmente". Literalmente ingressam num estado alia, que
automaticamente as tomav^as vezes mais sugestioniveis de que sao, normalmente. E imia outra espiral na desdda
da conversao foi reaUzada com sucesso."

'A quinta pista de que t^ticas de conversao estao sendo utilizadas, 6 a introdu9ao de novos termos e jargao

que apenas tem significado para os de "dentro". Uma linguagem ordin^a ou agressiva freqiientemente 6 usada para
fazer com que os partidpantes sintam-se pouce confortdveis."

"A pista final 6 que nao existe humor nas oomunica(6es... pelo menos ati que os partidpantes sejam
convertidoe. Assim, o alegrar-se e o humor sao altamente desejadoe, mas como sfmbolos da nova "alegria" que os

partidpantes supostamente sao agora "merecedores".

ativa9ao mental, que garante sua

a figura guru ou organizafao

implicafoes poUticas potendais de

programados para fazer

"Tenha cuidado com
oferecem sessoes de redclagem
Sessoes de seguimento podem ser

seminaries baratos dados nvmia

tentard convence-le a seguir
- ou

marcade para manter o controle.

Cristaos desoobriram, o controle de

sistema de s^uimento (follow up)."

"EstAbem. Agora vames

indica que t^ticas de conversao

programapao 6 mantida para
Isto 6 primariamente obtido

quais os partidpantes nao tem a

refletir."

"A terceira pista: tecnicas

local ou no ambiente^Vide adma -

"Niimero quatro:
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"Nao estou dizendo que tun bem nao possa resultar da participa9ao em tais reunioes. Pode e resulta. Mas
afirmo que 6 importante que as pessoas saibam o que aconteceu, e estejam conscientes de que o envolvimento

continuado pode nao ser a melhor coisa para elas."

"Ao longD dos anos, conduzi muitos semin^os profissionais para ensinar hipnotdsmo a pessoas, treinadores

e conselheiros. Tive muitos que conduziram, eles proprios, treinamentos e workshops que vieram a mim dizendo:

^tou aqui porque sei que aquilo que estou fazendo funciona, mas nao sei o porque". Depois de Ihes mostrar o como

e porque, muitos abandonaram o negdcio ou decidiram enfocd-lo de forma diferente, numa maneira mais amorosa

e de apoio."

'Muitos destes treinadores tomaram-se meus amigos pessoais, e amedronta-nos ter experienciado o poder
de imia pessoa comum microfone numa sala repleta de pessoas . Adidone imi pouco de carisma e podemos contar com

uma alta taxa de conversoes. A triste verdade 6 que imia alta taxa de pessoas deseja entregar o seu poder - sao os

verdadeiros "crentes".

'^unioes de culto ou treinamentos de potencial humano, representam um ambiente ideal para observar

de primeira mao aquilo que 6 chamado cientificamente de 'Slndrome de Stockholm". Isto 6 mna situa9ao na qual

aqueles que foram intimidados, controlados ou tiveram de so&er, come9am a amar, admirar e mesmo, desejar

sexualmente aos seus controladores e captores".

'Deixe-me colocaruma palavra de aviso aqui: se vocS

pensa que pode assistir a este tipo de reunioes e nao ser

afetado por ela, provavelmente estd enganado. Um exemplo

perfeito 6 o caso de uma mulher que foi para o Haiti, numa
bolsa de estudos da fundafao Guggenheim, para estudar o

Vudu Haitiano. Em seu relatdrio, conta como a musica

finalmente induziu um movimento corporal incontroMvel e

um estado alterado de consdencia. Embora compreendesse

processo e se imaginasse acima dele, quando comefou a

sentir-se viilnerdvel a musica, tentou lutar contra esta e

desviou sua aten(ao. A raiva ou a resistenda quase sempre

garantem a conversao. Depois de alguns momentos, foi

possufda pela musica e comefou a dan^ar num transe ao

redorda sala de Vudu.Uma lase cerebral havia sido induzida

pelamusica eexdta^ao e elaacaboudespertando'^nasdda".

A unica esperan9a de partidpar deste tipo de reunioes sem

sermos afetados por esta, 6 ser um Buda e permitir com que

nenhuma emo9ao positiva ou negativa venha k tona. Poucas

pessoas sao capazes deste tipo de des-identifica9ao.''

"Antes de seguir em &ente, vamos voltar ka seis

"pistas" indicativas de conversao. Desejo mendonar o

Govemo do Estados Unidos e o agrupamento militar. AMarinha falaem "quebrar os homens" antes de '^construf-

los" como novos homens - como marinheiros! Bem, d exatamente isto que faz, da mesma maneira que um culto quebra
suas pessoas e as reconstr6i em ador^veis vendedores de flores na esquina de sua rua. Todas estas seis t^cnicas sao

utilizadas em agrupamentos militares. Considerando as necessidades dos militares, nao estou estabelecendo um

julgamento sobre se isto 6bom oumau. t, fatoque os homensacabam sofrendouma lavagem cerebral efidente . Aqueles

que nao se submetem sao dispensados ou passam a maior parte de seu tempo nas prisoes".

Processo de Decognifao

"Uma vez que a conversao inicial aconteceu, os cultos, servi^os armados e grupos similares nao podem ter

cinismo entre os seus membros. Estes devem responder aos comadoe e cumprir as ordens, ou de outra forma sao

perigoeos ao controle exerddo pela organizafao. Isto i normalmente obtido pelo Processo de Decogni9ao.''

"0 Primeiro Passo 6 o de Redugac do Alerta: os controladores fazem com que o sistema nervoso passe a

fimdonar precariamente, tomando dificil distinguir entre a fantasia e realidade. Isto pode ser conseguido de v^irias

maneiras. Uma dieta pobre 6 luna forma; vigie "bolinhos de chocolate" e "dietas estranhas". afucar desarma

sistema nervoso. Mais sutil e a "Dieta Eipiritual", utilizada porvdrios cultos. Elescomem apenas vegetais e frutas,

sem a base nutridonal de graos, sementes, produtos lacteos, peixe ou came, o indivfduo tende a ficar mentalmente

"aloprado". Sono inadequado i uma outra maneira primiiria de reduzir o estado de alerta, espedalmente quando
combinado com longas horas de trabalho ou atividade fisica intensa. Tambim, o bombardeamento com experiencias

intensas e unicas pode conduzir ao mesmo resultado."

"0 Segundo passo, ^ o da Confusao Programada. Voc sofre literalmente um assalto mental enquanto a

sua mente estA sendo reduzida no Primeiro Passo. Isto 6 obtido atrav^s de imi verdadeiro dili^vio de informa^oes,

palestras, grupos de discussao, encontros ou mesmo processamento um a um, que geralmente acontece na forma do

controlador bombardeando o indivfduo com questoes. Durante essa fase de decogni9ao, a realidade e a ilusao com

frequnda se misturam e a I6gica pervertida poderd passar a ser aceita."
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"0 Terceiro Passo 4 o da Parada do Pensamento. Sao usadas t^cnicas para fazer com que a mente fique

"achatada". Sao t^cnicas de obten9ao de estados alterados de conscilncia que inicialmente induzem uma calma ao

dar algD simples para a mente lidar e para focalizar a atenfao. seu uso continuado traz um sentimento de alegria

emesmo alucina9des eventuais. resultado 6 a redufao do pensamento e, se utilizado portempo prolongado, a parada
de todo pensamentoe o afastamento de tudo e todos que nao indicados pelos controladores. Destamaneira a conquista
6 completa. t, importante estaravisado que quando membros ou participantes sao instrufdos para utitizarem t^cnicas

de "parada de pensamento", com frequenda Ihes 6 dito que isto Ihes aeri ben^fioo; eles tomar-se-ao "melbores

soldados" ou "encontrarao a iluminafSo".

"Existem tres t^cnicas primarias utilizadas para a parada do ato de pensar.Aprimeira 6 a Marcha, abatida
ritmada que ligeralmente gera um processo de auto-hipnose e assim uma grande sugestionabilidade."

"A segunda tecnica 6 a Medita9ao. Se voce ficaruma hora auma hora e meia por dia em medita9ao profunda,

depois de algumas semanas existe uma grande possibilidade que vocg nao retome a um estado beta complete em sua

conscidncia cotidiana. Voci iri permanecer num estado alfiai fixo enquanto continuar a meditar. Nao estou dizendo

que isto fez mal, se voce o fizer por conta pr6pria, poderd ate mesmo ser bastante ben^fico. Mas isto representa o fato

de que voce estd obrigando a sua mente a se achatar. Trabalhei com meditadores numa maquina eletroencefelogr^ca
e OS resultados sao conclusivos: quanto mais voci meditar, mas achatada ficard sua mente at^ que, finalmente e

especialmente se utilizada em excesso ou em combina9ao com as t^cnicas de decogni(ao, todo pensamento cessa.

Alguns grupos espirituais chamam a isso de "nirvana"- o que 6 uma fersa. ^ simplesmente imi resultado fisiol6gico

previsfvel. E se o c^u e a terra sao simplesmente o nao-pensar e o nao-envolvimento, realmente chegou a hora de

questionar a razao de estarmos aqui."

"A terceira t^cnica de parada de pensamento ^ o Canto e com frequincia, associado com medita9ao. ato

de Talar linguas" poderia tamb^m ser inclufdo nessa categoria".

Todas esss tres t^cnicas de parada de pensamento produzem um estado alterado de oonsdinda. Isto pode
ser muito bom se voce 6 que estd contronlado a entrada de informajoes. Pessoalmente fe9o uso de pelo menos um
programa de auto-hipnose todos os dias e sei o quanto de benefidos isto me traz. Mas voce precisa saber que se fizer

uso destas t^cnicas a um grau de permanecer num estado alfe contfnuo, embora se sinta mais "calmo", igualmente
estard mais sugestion^vel."

Crentes Verdadeiros e Movimentos de Massa

"Antes de encerraressa parte sobre a conversao, desejo falar sobre as pessoas que Ibe saomais intensamente

susceptfveis e sobre os Movimentos de Massa. Estou convenddo de que pelo menos um teryo da popula9ao corresponde

aquilo que Eric HofiFer chama de "verdadeiros crentes". Sao aqueles que ingressam e seguem em frente... pessoas

que desejam entregar o seu poder. Buscam por respostas, significados e ilumina9ao fora delas mesmas.

Hofifer, que escreveu o livro "The True Believer" ("0 Verdadeiro Crente", um cMssico sobre movimentos de

massa diz: "os verdadeiros crentes nao estao interessados em satisfezer ou aperfei9oarum "selT que apredam, mas
sao aqueles que desejam livrar-se de um "selT indesejado. Sao seguidores, nao devido a um desejo de auto-

crescimento, mas porque isto pode satisfezer suas paixoes de auto-reminda!" Hoffer tamb^m diz que os verdadeiros

crentes "sao etemamente incompletos e etemamente inseguros!"

"Sei disto a partir de minhas pr6prias experiindas. Em meus muitos anos de comunica9ao destes conceitos

e conduzindo treinamentos, sempre os encontro. Tudo que posso fazer 6 tentar Ihes mostrarque a linica coisa que pode
ser feita 6 buscar o Verdadeiro Self intemo. Suas

respostas pessoais poderao ser encontradas ali e

apenas ali. Digo-lhes que a base da espiritualidade 6 a

auto-responsabilidade e auto-realiza9ao. Mas a maioria

dos verdadeiros crentes me diz que nao sou espiritual

e saem buscando por outra pessoa, que Ihes ira dar o

dogma e a estrutura que desejam. Nimca desvalorize

risco potendal destas pessoas. Podem ser facilmente

moldadasem fandticos que iraoalegremente trabalhar

ou morrer por sua santa causa. Esta, 6 um substitute

pela perda da f6 neles mesmos e Ihes oferece um
substitute para a esperan(a individual. A Maioria

Moral 6 feita de verdadeiros crentes. Todos os ciiltos

saocompostos deverdadeiros crentes . Iremos encontrd-

los na polltica, igrejas, negtidos e grupos de lutas

sodais. Sao os faniticos dessas organiza9des,

frequentemente vistos como o "cora9ao do processo".
"Movimentos de Massa irao geralmente ter um lider

carismiitico. Os seguidores desejam converteros demais

k sua forma de vida ou impor uma nova forma de

viver - se necess^o atravis de leis for(ando os
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demais a se conformarem k& suas perspectivas, como evidendado pelas atividades da Maioria Moral. Isto significa

for9ar a obedienda pelo uso de annas ou puni9oes, porque istn 6 a base do cumprimento da lei."

*nm inimigo comum, odiado, ou o demonio, e essendal para o sucesso de um movimento de massa. Os

Cristaos Renasddos tern o proprio Sata, mas isto nao 6 sufidente - acrescentaram o Ocultismo, os pensadores daNova

Era e finalmente, todos aqueles que se opoem a integra9ao entre a religiao e polftica, tal como evidendado em suas

campanhas de reelei9ao politica contra aqueles que se opoem as suas opinioes. Nas revolu9des, o demonio geralmente
6 poder dominante ou uma aristocracia. Alguns movimentos de potencial humano sao espertos o sufidente per nao

solidtarem que seus membros partiripem de algo, entretanto, se olharmos mais de perto, percebemos que o

"demonio" e qualquerum que nao tenha feito seus treinamentos. Existem movimentos de massa sem demonios, mas

raramente alcan^am um estatus importante. Os Verdadeiros Crentes sao mentalmente desequilibrados ou pessoas

inseguras, aquelas sem esperan9a ou amigos. As pessoas nao buscam por aliados quando amam, mas o fazem quando
odeiam ou se tomam obcecadas com uma causa. Aqueles que desejam uma nova vida ou nova ordem sentem que as

velhas formas devem ser eliminadas, antes que uma nova situa(ao possa ser construfda."

T^cmcas de Persuasao

"A persuasao, tecnicamente, nao 6 uma lavagem cerebral, mas 6 a manipula9ao da mente humana feita por

uma outra pessoa, sem que a parte manipulada esteja dente daquilo que fez com que a sua opiniao se modificasse.

Aqui tenho a oportunidade de apresentar apenas algumas das milhares de tunicas em uso na atualidade, mas a base

da persuasao sempre se apdia no acesso

"Mim

ao Cerebro Direito. A metade

esquerda de nosso cerebro 6 analltica e

radonal. lado direito i criativo e

imaginativo. Isto ^ uma sunplifica9ao

grosseira, mas ajuda a explicar o

assunto. Assim, a id^ia 6 distrair o

cerebro esquerdo e mante-lo ocupado.

Idealmente, o agente persuasive gera

um estado alterado de consdencia de

olhos abertos, fezendocomque passemos
do estado de alerta beta para o alfa. Isto

pode ser medido num aparelho

eletroencefalogr^co" .

Primeiro, deixe-me darumexemplode

como distrair o cerebro esquerdo. Os

pollticos &zem uso destas poderosas

t^diicas tempo todo; osadvogados fazem

uso de VEiria9des que, disseram-me,

chamam de "apertando o lafo".

Imagine por um momento que voce

eatA observando um politico fazendo

um discurso. Primeiro ele poderi gerar

aquilo que se chama de Atitude de

Sim. Isto sao afirma9des que irao fazer

com que os ouvintes concordem com ele,

alguns poderao mesmo vir a balan9ar a

cabe(a em concordincia. Em seguida,

vem OS Truismos. Geralmente sao fatoe

que podem ser discutidos mas, como o

politico jd conseguiu com que a sua

X ..-J*"'
"* **

audiencia concordasse com ele, entao

continua concordando. No final, vem a

Sugestao.Isto^justamente aquilo que

politico deseja que vocS fa(a, uma vez que estava concordando o tempo todo, e nisto poderd ser persuadido a aceitar

a sugestao. Agora, se prestar a aten^ao ao meu discurso politico abaixo, poderi notar que as primeiras tres afirmafoes

constituem a Atitude de Sim, as pr6ximas tres sao os Truismos e a liltima i a Sugestao:
"Senhoras e Senhores, estao zangadoe com os altos pregos dos alimentos? Com os prefos astronomicos dos

combustfveis? Fartos da infla9ao descontrolada? Bern, voces sabem que o Outro Partido permitiuuma inila^ao de 18%

no ano passado, voces sabem que a taxa de crimes aumentou 50% nos ultimoe doze meses e sabem que os seus salvos

mal dao para cobrir suas despesas b^icas. Bern, a resposta para a solu9ao desses problemas 6 eleger a mim, Joao,

para o Senado".

Tenso que todos j& ouvimoe isto antes. Mas podemos tamb^m buscar por aquilo que sSo os Comandos
Embutidos. Como um exemplo: em certas palavras-diaves, o orador poderti &zer imi gesto com sua mao esquerda,
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que a pesquisa mostrou que tern a potencialidade de acessar o seu cerebro direito. Os polfticos que atualmente se

orientam pela "mldia" e os sedutores, freqiientemente sao cuidadosamente treinados por uma nova especie de

especialistas que fazem uso de todos os tipos de truques existentes - novos ou velhos - para manipular-nos em aceitar

seus candidatos."

"Os conceitos e tecnicas da Neuro-Lingulstica sao tao pesadamente protegidos que descobri, da pior forma

possfvel, que ialar deles publicamente ou mesmo imprimirresultados,jd atraiauma ameafa de afao legal. Ainda assim

treinamentoemNeuro-Linguistica estdamplamente disponfvelpara qualquerpessoa que esteja dispostaem devotar

tempo e pagar o pre9o. E uma das formas mais sutis e poderosas de manipula9ao que cheguei a entrar em contato.

Um bom amigo, que recentemente participou de um semindrio de final de semana sobre Neuro-Linguistica, notou que
muitos dos participantes com quem falou durante os intervalos eram pessoas do govemo."

"Uma outra t^cnica que estou come9ando a analisar 6 incrivelmente escorregadia: 6 chamada de T^cnica

Interpessoal, a id^ia 6 de dizer uma coisa com palavras enquanto plantando uma impressao subconsciente de outra
coisa nas mentes das pessoas ou observadores."

"Deixe-me dar imi exemplo: imagine que voce estd vendo um comentarista na televisao fazendo a seguinte

aiirma(ao: 'O SenadorJoao esta ajudando as autoridades locals para esclareceruma s^rie de erros estupidos cometidos

por empresas, que estavam contribuindo para o aumento de problemas de residues nucleares'. Pode parecer como a

afirma9ao de um feto mas, se o repdrter enfatizar a palavra certa, e espedalmente se fizer os gestos apropriados
associados com a palavra-chave, voce pode ficar com a impressao inconsciente de que o SenadorJoao 6 que 6 estupido.
Este era o objetivo subliminar da afirma9ao e o reporter nao pode ser responsabilizado por nada."

"Tecnicas de Persuasao freqiientemente sao utilizadas numa escala muito menor, mas com a mesma
eficiencia. vendedor de apdlices de seguro sabe que seu tom de voz ser^ muito mais convincente, se for capaz de fazer

com que voci comece a visualizar algo em sua mente. Isto 6 comunica9fio de c6rebro direito. Por exemplo, ele poderd
parar no meio da conversa, olhar lentamente ao redor da sua sala de visitas e dizer "Voce 6 capaz de imaginar essa
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bellssima casa queimando at^ o chao?
" E l6gico que pode! Isto ^ um de seus medos inconscientes e, quando ele o obriga

a visualizd-lo, voce estara mais apto a ser manipulado em comprar uma ap6lice de seguro."
"Os Hare Krishnas, atuando em todos os aeroportos, usam aquilo que chamo de tunica do Choque e

Confusao para distrair o c^rebro esquerdo e comutucarem-se diretamente com o direitn. Enquanto estava esperando

por um voo, certa vez observe! um deles atuar por cerca de uma hora. Ele tinha a t^cnica de quase saltar na frente

da pessoa. Inidalmente sua voz era alta mas logo caia enquanto iazia o seu apelo para a compra de um livro ou

contribui(ao para a causa. Geralmente, quando pessoas sao chocadas ou assustadas, imediatamente se "fecham".

Neste caso eram chocadas pela aparencia estranha, pela materializa(ao subita e voz alta do devoto Hare Krishna. Em
outras palavras, as pessoas entravam para um estado alfa de auto-preserva(ao, porque nao desejavam confrontar a

realidade k sua frente. Em alia, estavam num estado altamente sugestiondvel, de tal maneira que respondiam k

sugestaodepegarolivro.Nomomento em que viam o livro, sentiam-se

culpadas e respondiam k segunda __^^^^^^^^^^^^^^.^^__ sugestao: dando dinheiro. Estamos
todos condicionados de forma que, se ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H| algu^m nos di algo, temos de dar

algo em troca... neste caso era ^^^^^H^j^^^^^^i^^^^^^l dinheiro. Enquanto observava este

devoto, fiquei perto o sufidente ptu^ ^^^^^^felfl^^Hli^^^^^^^H notarquemuitas das pessoas que ele

parou, exibiam o sinal extemo de ^^^^^Ei^l^^HI^^^^^^^^H estado ala - suas pupilas estavam

dilatadas."

sugestoes ocultas que apenas o

Podem aparecer em dudio, ocultos

implantados num quadro, expostos

rdpida que nao somos capazes de ve-

espertamente incorporados num

reprograma(aosublimiDarde ^udio,

volume baixo. Questiono a eficdda

sao perceptfveis, nao podem ser

registrados abaixo do limiar de

t^cnica de subliminar de &udio usa

musica, de tal forma que as sugestoes

deumequalizadorparametrico. Mas

quando quis desenvolver a minha

de iudio, as negocia(oes com os

Programa9ao Subliminar

"Os subliminares sao

subconsdente 6 capaz de perceber.

entre milsicas, ou visuals,

rapidamente nimia tela, de forma tao

los conscientemente, ou entao

desenho ou imagem."
"A maioria das fitas de

oferecem sugestoes registradas num
dessa t^cnica - se os subliminares nao

efidentes, portanto os subliminares

audi(ao sao imlteis. A mais velha

uma voz que acompanha o volume da

sao impossfveis de detectar sem o uso

essa tecnica estd patenteada e,

propria linhade cassetes subliminares

detentores dos direitos acabaram sendo pouco satisfatdrias. Meu advogado obteve v^as cdpias das patentes, que dei

a alguns talentosos engenheiros de som de Hollywood, pedindoque criassemuma nova tecnica. Eles encontraram uma
maneira de modiiicar psico-acusticamente e sintetizar as sugestoes de tal maneira que sao projetadas no mesmo
acorde e frequenda da musica, assim conferindo as sugestoes o efeito de fazerem parte da musica. Descobrimos que,
ao usar essa tecnica, naohA forma de reduziras v^rias frequgndas, para detectar 08 subliminares. Em outras palavras,
embora as sugestoes sejam ouvidas pela mente subconsdente, nao podem ser monitorizadas, mesmo com o mais

sofisticado equipamento."

"Ora, se foi tao ficil obteruma tecnica como esta, posso imaginar o quanto esta tecnologia acabou tomando-

se sofisticada, com fundos ilimitados govemamentais ou de propaganda. Tremo em pensar, sobre a propaganda e

manipula9ao comercial que somos expostos numa base diiiia. Nao hk nenhuma maneira de saber o que se esconde

por detrds da musica que ouvimos. Pode mesmo ser posslvel esconderuma segunda voz por detr^s da voz que estamos

ouvindo. As^rie de WilsonBiyantKey, PLD., sobre os subliminares na propaganda e campanhas polfticas, documenta

muito bem o mau uso em muitas areas, espedalmente na propaganda impressa, jomais, revistas e posteres."

"A grande questao no que se refere aos subliminais 6: eles fundonam? Posso garantir que sim. Nao somente

atrav^s das respostas daqueles que fizeram uso de minhas fitas de ^udio, mas pelos resultados de subliminares

colocados por detrds das musicas nas Iqjas de departamentos. Supostamente, a linica mensagem e a de nao roubar.

Um departamento da Costa Leste relatou uma queda de 37 por cento nos roubos nos primeiros nove meses de teste.

"Um artigo de 1984 no "Brain-Mind Bulletin", afirma que at6 99% da nossa atividade cognitiva pode ser

"nao-consdente", de acordo com o Laborat6rio de Psicofisiologia Cognitiva da Universidade de Illinois. extenso

relatorio termina com a frase: "estes achados confirmam o uso de enfoques subliminares tais como as sugestoes

gravadas em fita de audio para perda de peso e o uso terapeutico da hipnose e Programa9ao Neuro-Lingulstica''.

Mau Uso Nas Massas

"Poderia relatar muitas estorias que confirmam a programafao subliminar, mas irei usar meu tempo para
tom^-loe ainda mais consdentes dos usos mais sutis destes programas."

"Partidpei pessoalmente de uma reuniao em um audit<3rio em Los Angeles, junto com mais de dez mil

pessoas, que ali estavam reunidas para ouvir a figura carism^tica corrente. Vinte minutos depois de ingressar no

auditorio, percebi que estava entrando e saindo de um estado alterado de consdenda. Aqueles que estavam me
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acompanhando experienciaram a mesma coisa. Uma vez que isto 6 o nosso neg6cio, percebemos o que estava

acontecendo, mas aqueles que estavam ao nosso redor, nao. Atraves deuma cuidadosa observa9ao, aquilo que pareciam
ser demonstra9des espont^eas, de fato eram habilidosas manipula(des. A unica maneira que pude imaginar para
obter aquele efeito de transe de olhos abertos, seria induz-lo atraves de uma canaliza^ao de vibra9des de 6 a 7 ciclos

por segundo, que estavam sendo enviadas para o audit6rio atraves dos condutos de ar condicionado. Essa vibra9ao
em particular gera estados alfa, que poderiam fazer com que a audiencia viesse a tomar-se altamente sugestionavel.

Dez a vinte e cinco por cento da populagao 6 capaz de apresentar um nfvel sonambullstico de estados alterados de

consciSncia; para essas pessoas, a sugestao do oradorao microfone, se naorepresentaralgumaamea(a a essas pessoas,
poderd ser potencialmente aceita como uma "ordeiq" ou comando."

Vibrato X!*''^
"^^

'Isto conduz k men9ao do Vibrato. Este 6 um efeito tremulante)nferido a algtmi instrumento ou k prdpria

voz, e a gama de um dclo por segundo fez com que its pessoas ingressem num estado alterado de consciencia. Num
certo perfodo da historia inglesa, cantores cujas vozes coatinham Um viferatopronunciado nao recebiam permissao

para realizarem apresentagoes piiblicas, porque b^wouvidtto htravam nam estado alterado de consciencia e tinham

fantasias, geralmente de natureza sexual."

"Pessoas que assistem opera ou gostamM ovtvk ^Kttiores como Macjo Lanza estao femiliarizadas com o

estado alterado induzido por tais artistas."
^^

'"^^

FEBs / ^^
'^5"^^-'

^
^

. -'. \
"^H^goratyamos conduzir este processo de consdeoltiita'^tiiQ pouco mais loi^. Exi^tem tambem ondas de

Frequenclas Extr^emamente Baixas (FBB - ouELFsem Ii^l&$rLfa'ad f,de natureza ektromagnetica. Um dos seus usos

primariofi e o da comunica9ao entre submarinos. Dr. Andnja Ptiharich.um pesquisadoraltamente respeitado, numa
tentative de avisaroS*)ficiais american<8ohi(dtJ8otles FH&<jje^ nissos estavam fa^^tido, montou um expejjmento.
Volunt^tioB foram preparados de tal maneira que era poetHlVe! *e monitorai" suas eskdaa cerebrals atraves dp EEG
(Eletrott<fal6grafo). Eks foram colocadas fechados waaa^ala de metal, que nao podia ser penetrada por uto^ sinal

Tuhanch entao enviou FEBs dqueleS'V^tiSllMo^. EsfewoJaaas vao diretamente para atrra e, logicam|nte,

atravessa^am as pareil^s de oietal. Aqueles que estawuSftdentro da sala na&sabiam se o sinal estava sendo enViado

ou nao. Puharich obseifou sdtf reafoes |ioquipamento t^cnico: 30% ds^les dentrq^ ala foram afeta,{j|6 pelo
sinal de FEE^ num intei|s^o de 6 a 10 se^ttftdos."

"Quillido digo |iifetados\ efitou qfUerendo dizer que os con^KHiamentoa daquelaa pMsoas segulam as

modifica96es ai|,tecipadas|iaquelas1jpeq:(i$0Jaa8 precisas.Ondas abai^de 6 cicls^por seguiiofez com queas pessoas
ficassem muito

i^rturbadi| emocionalnaeHte^causanddattemo pertieiHbafoes (Jirgfinicas. AS^ ciclos sexrttam-se num
"barato"... um seritimento diftbem estar, cpawififi estivesfiejutmmtm^&^fUf&o perfei ta, aprendida durante um perfodo
de anos de pr^tica. De 11 a 13 ciclofi^ ladatfem ondas de aj^td($Sj^ ddpresfriva condvcdtkcto a uitt ^mportamento
turbulento."

ONeurofone ,
^"'

;
' ^

"0 Dr. Patrick Flan^paj4 m$vt imigD pessoal. No inldo dos agm^$(K aiala^dolesc^tite, Pat foi citado como
um dos principals c^oi^tas ^3itttift(by|Wlaievista "life". Entre su^ii(fea);Qi<Mt i3d[!^9oxiste um aparelho que
denominou de N6H)fone - umili&tru8nil<}8letr6nico que pode pgOfptm^^vt^s&tSeB diretamente, pelo contato com
a pele. Quanto tfentoupaterttearda^StfeBjO^egOVenaoejagiu que|t}Vapee8te fendonava. Quando o fez, aAgenda
de Seguran^a Kadonal conflscott^ tW!Y]i^w t>^mmaM* auoe# l6w |b|s para reave-lo."

"Aoutilizaroaparelho, H46ir4ve3fm<)vittta^*^6)f*C6dOiB<!^*l^d[%quefatafi^ sera fonte de sentidos

espe<*ii3^ Apeteonrt^jl^ SQ8<)r$ paj^oeafcr, toque, dor,vitp^fU^eCWWpos ^J^tricos do que qualquer outra parte
da^natomikJiumaaa.'' 0^^'^ V

*tJunnie seus testa mais recentes, Pat conduziu dois semia^rK* identicos para uma audiencia composta
dettififares-UniBensnarionuma noite e outrona seguinte, porque o tftmanho dasalanao era sufiaente para acomodar
todos OS interessados^ife wnia so vez. Quando o primeiro grupo revelou<|^i^|||f||Jie(4^^WM!&es{)onsivo, t'atrick gastou
dia seguinte produzindo uma fita especial para ser tocada no segundo semin^o. A fita instnria a audiencia para

ser extramente calorosa e responsiva e que as maos das pessoas apresentasse uma sensafao de formigamento suave.
Afita foi tocada atraves do neurofone,que estava conectadoaum fioque havia sido colocado no teto da saJa.Nao haviam
altos falantes, de forma que nenhum som podia ser ouvido. Ainda assim a mensagem foi transmitida com sucesso,

daquele fio diretamente aos cerebros de sua assistencia. Eles ficaram calorosos e receptivos, suas maos formigaram
e responderam, de acordo com a programa(ao, de outras maneiras que nao posso mendonar aqui."

"Quanto mais descobrimos como os seres humanos trabalham atraves da avangada pesquisa tecnologica da
atualidade, mais aprendemos a controlar os demais seres humanos. que provavelmente mais me preocupa 6 que
meio para o domlnioj^ existe! aparelho de televisaoem sua Sfila e dormitdrio estafazendo muitomais doque apenas

diverti-lo."

"Antes de continuar, deixe-me enfatizar algo sobre um estado alterado de consdencia. Quando ingressamos
num estado alterado, nos transferimos para o c^rebro direito, o que resulta na liberafao interna de opidceos gerados
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pelo pnSpiio corpo: encefalinas e beta-endorfinas, que sao quimicamente identicas ao 6pio. Em outras palavras,

sentimo-nos bem... e queremos continuar assim por mais tempo."
Testes recentes, feitos pelo pesquisador Herbert Krugman, mostraram que enquanto assistimos televisio,

as atividades de c^rebro direito predominam em numero sobre as de c^rebro esquerdo. Colocando de forma mais

simples: os assistentes estavam num estado alterado... em transe, com maior irequencia do que fora deste. Estavam

tendo a sua 'dose' de beta-endorfina".

"Para medir os nfveis de aten(ao, o psicofisiologista Tliomas Mulhoiland, do Veterans Hospital em Bedford,

Massachusette colocou eletrodos de um EEG em crian9as assistindo televisao, de tal maneira que a televisao se

desligaria quando o c^rebro das crian^as passasse a produzir uma maioria de ondas alfa. Embora as crian9as

recebessem a instru(ao para se manterem concentradas, apenas algumas foram capazes de manter a televisao acesa

por mais de 30 segundos!"

Amaioria dos assistentesjd estao hipnotizados. Aprofimdar o transe 6 fddl.Uma maneira simples 4 projetar

um fotograma vazio a cada 32 fotogramas de um filme que est^ sendo projetado. Isto cria imi ritmo de 45 batidas por

minuto, percepttvel apenas k mente subcnnsciente - o lugar ideal para gerar uma hipnose profunda."
"Os comerdais ou sugestoes apresentados logo ap6s essa transmissao indutora de ritmos alfa, terao maior

probabilidade de ser aceitos pelo assistente.Uma alta percentagem da audignda televisivaque possuiuma habilidade

sonambulfstica profunda pode muito bem aceitar essas sugestoes como ordens - enquanto essas ordens nao pedirem
com que realizem algo contr^o k moral, religiao ou auto-preserva9ao."

"0 meio de domina^ao esta entre nds. Ao redor dos 16 anos, o jovem tera gasto 10.000 a 15.000 horas

assistindo a televisao -mais do que foi gasto na escola! No lar mediano, o aparelho de televisao estd ligado ao redor

de 6 horas e 44 minutos por dia - um aumento de nove minutos em compara9ao com o ano anterior, tres vezes maior

do que a m^dia de aumento nos anos 70."

"Obviamente a situa9ao nao est^ ficando melhor com o a passagem do tempo - estamos rapidamente nos

movendonum mundo de nlvel alfe - muito possivelmente o mundo Orwelliano de "1984" -
pessoas pMddas, de olhares

vidrados, respondendo obedientemente ks in8tru9des."

"Um projeto de pesquisa por Jacob Jacobi, um p8ic61ogo da Universidade Purdue, descobriu que de 2.700

pessoas testedas, 90 porcento interpretevamerradamente os comerdais ouenredos de filmes como"BamabyJones".

Apenas alguns minutos de assistenda fazia com que o assistente m^dio errasse de 23 a 36 por cento das perguntas

referentes sobre aquilo que ele ou ela havia acabado de ver. Espera-se que isto acontecesse - as pessoas estevam

entrando e saindo de um transe! Se ingressar num transe profiindo, voce deve receber a instrujao para lembrar-se,

de outra maneira esquecerd tudo, automaticamente."

"Apenas toquei a ponte do iceberg. Quando come9amos a combinar mensagens subliminares por detras da

musica, visuais subliminares projetados nas telas, efeitos visuais com produ(ao hipndtica, batidas musicais mantidas

e um ritmo indutor de transe... acabamos de sofreruma lavagem cerebral extremamente efidente. A cada bora gasta

assistindo televisao tomamo-nos mais condidonados. E, talvez voce imagine que haja uma lei contra qualquer uma
dessas coisas, mas nao hi! Existem muitas pessoas poderosas que obviamente preferem as coisas exatamente dojeito

que estao. Talvez elas tenham alguma finalidade para nos?"

Nota: este texto foi apresentado pelo autor visando uma concepgao de realidade situada nos Estados

Unidos da America. Logicamente nao podemos afirmar que tal situa9ao possa se aplicar integral ou

parcialmente na realidade brasileira. Recomendamosuma reflexao euma averigua9ao pessoal por parte
de cada leitor e interessado. O Tentaculo.
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Champ (Receita Tradicional Irlandesa)

Ingredientes:
6 cebolinhas grandes (com um bulbo relativamente grande)
300 ml de leite

3/4 kilo de batatas

sal, pimenta
manteiga,

Modo de Fazer:

Corte as cebolinhas incluindo as folhas verdes. Coloque-as
numa panela com o leite e ferva em fogo brando, lentamente, por cerca

de 20 minutos, enquanto deixa as batatas cozinhando. Amasse as

batatas. A medida que os grumos v3o dissolvendo, vi adicionando a

mistura de leite e cebolinhas aos poucos, adicionando mais leite, se

necessirio. As batatas amassadas dever3o estar firmes o suficiente

para manter a forma, mas cremosas. Tempere a gosto. Coloque a

mistura em pratos pr6-aquecidos, formando montes. Faga uma abertura

notopodecada"monte"ecoloquedentro um bom peda^ode manteiga.
Esta derrete rapidamente. A id^ia i pegar uma pernio da massa com
o garfo e mergulhar na manteiga derretida antes de comer. As ultimas

garfadas sao gloriosas.

Tentdculo - v. /, n.3, p. 16



*

Vol. 1 n4
Dez.93/

Jan.94

Se voce acha que a

mulher e um
misterio

Estamos testemunhando em todo o mundo, especialmente no

Ocidente, um redespertar lento e gradativo do elemento feminino. A

manifestafSo mais acentuada e abrangente do c^ebro direito intuitiva e

holistica, mais expressiva nas mulheres - acelera esse processo na

Humanidade.

Toda essa efervescencia interna das mulheres come^a a afetar

nossas vidas, id^ias, sociedades, instituif&es, leis - nosso lugar no

Universo. Dai, a experiencia em nos reunir, percebendo este redespertar

dentro de nos, colocando nossas aten9des, presenfas e energias, do

entendimento do florescer dessas forfas femininas, que, desde o comedo

dos tempos, vivem dentro de n6s e por nosso intermMio atuam.

A compreens^ dessas for9a5, sutilezas e manifesta^des atuais se

faz necessaria para transformar nossas vidas e conscidncias de forma

marcante e decisive.

Toda essa transfonmafao auxiliara na integra(3o dos elementos

femininos e masculines da rafa humana para seu bem-estar e

desenvolvimento consciente do planeta.

Nesta edifdo abordamos diversos temas, tentando mapear este

rastro sutil e constante presente em toda civiliza^So, oode a for^a geradora

feminina nunca deixou de existir.

^i'.'i*'"^

"^S^

desvende-0

(now or never)!

Um Jomal que danga

com a mulher

(edigao especial)
*Uma nova intenflo .



NUNCA FUI VIRGEM (... ?) J

"Existe um consenso entre historiadores da rehgiao de que na historia da

humanidade nas epocas onde a Grande-Mae era adorada, os seres humanos viviam em
d maior harmonia consigo mesmos. Ela era o poder manifesto em toda a fertilidade e em
K todas as suas formas humana, animal c vegetal (e mineral)."

*

A Grande-Mae representava a criatividade, ou seja, ela intuia nos seres humanos
o respeito ritual as almas animal, vegetal e mineral e por consequencia, a alma hiunana.

Assim a Grande-Mae traduzia a matriz primordial da cria^ao do universe em todas as

suas dimensoes.

"Mesmo com a ascensao das culturas guerreiras que prosperavamjuntamente com
as conquistas e a escraviza?ao, os cultos da Deusa-Mae sobreviveram e floresceram ate

a epoca dos romanos. As deusas locais eram facilmente assimiladas a adora^ao da Deusa-

c. Mae - Cibele na Asia Menor, isis no primeiro Egito, depois em Roma, Gaia na Grecia
- sendo essencialmente a mesma divindade (a Deusa de muitos nomes).

*

A historia nos mostra que essa situa^ao nao se manteve por muito tempo, ja que
OS conflitos entre os deuses guerreiros e a deusa foram se intensificando.

"No final do imperio romano do ocidente, os cultos a Deusa-Mae haviam se

tornado disperses, suprimidos, assimilados e distorcidos.

"O triunfo dos temposmodemos tomou-se o triunfo do Cristianismo e deum Deus
Pai Supremo"*.

Se verificarmos na historia das culturas da civiliza9ao ocidental, concluiremos que
a resultante dessas culturas conduziram-nos ao estado e a posi^ao de "filhos de uma
familia abalada por um terrivel divorcio: vivemos agora apenas com o pai e estamos

proibidos de mencionar o nome da mae, ou sequer lembrar aquelas epocas em que
vivemos sob o seu afetuoso abra^o".**

Frente a esse fato, a nossa cultura cristalizou-se na aceita^ao e vivencia de uma
versao exclusivamente patriarcal da nossa (im)pr6pria realidade.

''MaStqualeaFealinplica^aodesteprincipiodaGiande-Maeparaooitoidiiiientodanatureza
humana?'*

A real implica^ao reside na necessidade de um resgate intemo (psicologico) e

extemo (socio-cultural) para que a natureza humana, novamentc, sob um estado

essencial deharmonia, encontre-secompatibilizadaauma familia integrada entre o "pai"
e a "mae", a qual fora proibida da convivencia com os "filhos".

Assim sendo, a dissolu9ao do "divorcio", anteriormente mencionado, possibilitara

a compreensao da real condi^ao da natureza humana, no que diz respeito aos aspectos
masculino e feminino em nossa psique.

Nos temos mae/pai, feminino/masculino em cadaum de nos, mas nao vemos esses

dois semblantes ou simbolos (de "modelo" e "padrao") dentro de nos; vemo-os
seccionados. Por isso, a cristaliza^ao da cultura patriarcal induziu o aspecto feminino a

polaridade masculina, sujeitando a for9a arquetipica da Grande-Mae a supressao da

qualidade de feminino.

Esta supressao gerou, inevitavelmente, a atual "agita^ao que as mulheres, e de

maneira diferente tambem os homens vem sentindo". *

Dai, esse conflito intemo provocar a busca da solugao de questionamento aos

anseios sexuais e espirituais, que ha muito tem trazido uma inquietagao de ordem

inconsciente, e que agora esta emergindo de modo a pulsionar a conscientiza^ao do

verdadeiro feminino.

Portanto, a reconcilia^ao com a humanidade criativa essencial existe na fonte de

energia emocional e sexual superior.
Essa fonte de energia so pode ser ativada a partir da vivencia emocional da

conscientiza^ao das almas mineral, vegetal, animal e humana (oriundas da Grande-

Mae), para a comiuihao feminino/ masculino reconhecidos intemamente em cadaum de

nos.

Para tanto, no proximo numero, traremos uma discussao sobre o equivoco
hist6rico, cultural, religioso a respeito da virgindade - Nao percam o proximo capitulo
de "Eu nunca fui virgem" (?)

Tent^culo -V. I, n.4, p. 2
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INTRODUC^AO

Jules de Michelet
(1798-1874)

Disse Sprenger, antes de 1 500: "Devemos falar

da heresia das feiticeiras. e nao dos feiticeiros;

estes nao contam." E mais algu^m. sob Luis XIII:

'Para um feiticeiro, dez mil feiticeiras"

'A natureza as fez feiticeiras." i. a tendencia

prbpria da mulher e seu temperamento. Ela

nasce fada. Pelo retorno singular da exalta^o, 6

sibila. Pelo arrKM", m^gica. Por sua astucia, sua

mallcia (muitas vezes caprichosa e benigna), 6

feiticeira; tra^ a sorte, ou pelo menos a atenua,

e engana os males.

Todo povo primitivo tem igual come(;o; n6s o

vemos pelas Viagens. Obomem ca^a e combate.

A mulher trama, imagina, engendra sonhos e

deuses. Em certos dias, 6 vidente; tem a asa

infinita do desejo e do sonho. Para melhor contar

OS tempos, observa o c6u. Mas a terra tamb^m

domina o seu cofa<;ao. Os olhos tjaixados sobre

as flores apaixonadas, ela mesma jovem flor,

trava com elas uma rela^ao pessoal. Mulher,

pede-lhes que curem aqueles a quem ama.

Comedo simples e tocante das religioes e das

cienciasi Mais tarde, tudo se dividirS, veremos

aparecer o homem especial, prestigitador,

astr6logo ou profeta, necromante, sacerdote,

medico. Mas no inlcio a mulher 6 tudo.

Uma religiSo forte e robusta, como foi o

paganismo grego, come<;a coma sJbila e termina

com a feiticeira. Aprimeira, bela virgem, embalou-

o A plena luz, deu^he o encanto e a aur^la.

Mais tarde, decadente, doente, nas trevas da

Idade M6dia, nas landes e nas florestas, o

paganismo foi escondido pela feiticeira, cuja

piedade intr^pida o alimentou, o fez continuar

vivo. Assim, para as religiSes, a mulher i m5e,

lerna guardiS e nutriz fiel. Os deuses, corrx) os

homens, nascem e rrxxrem sobre seu seio.

Quanto Ihe custa sua fidelidade!. . , Rainhas, magas
da Persia, deslumbrante Circel Sublime sibila, ail

Que foi feito de v6s? Que b^rbara

transforma^Sol... Aquela que, do trono do

Oriente, ensinava a virtude das plantas e a

viagem das estrelas, aquela que, do trip^ de

Delfos, resplandecente do deus de luz, transmitia

de joelhos seus or^ulos ao mundo - ^ ela, mil

anos depots, que 6 Canada corrxj um animal

selvagem, perseguida nas encruzilhadas,

aviltada, empurrada, apedrejada, for(;ada a

seniar-se sobre carvdes em brasal...

O clero nSo tem fogueiras, o povo n5o tem

injufias, a aian^ n3o tem pedras que bastem

contra a desgra<;ada. O Poeta, tamb^m criarK;a

Ihe atira mais uma fjedra, mals auel para uma
mulher: sup6e, gratuitamente, que era sempre
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feia e velha. A palavra feiticeira, vemos as

velhas hedionas de Macbeth. Mas os processos

revelam ao contr^rio. Muitas morreram

precisamente por seremjovens e belas.

A sibila previa a sorte. A feiticeira a faz. i. a

grande, a verdadeira diferen^. Ela evoca,

conjunra,opera o destino. N5o ^ a Cassandra

antiga, que via t5o bem o futuro, deplorava-o,

mas o aguardava. Esta cria esse futuro. Mais

que Circe, mais que Med^ia ela tem nas m3o$

a varinha do milagre natural, e por ajudante e

irma a natureza. Jd exibe tra<;os do Prometeu

moderno, Nela corner a perlcia, sobretudo a

suprema perlcia que cura e refaz o homem. Ao

contr^rio da sibila que parecia contemplar a

aurora, ela conterrpla o poente; masjustamente

esse poente sombrio oferece, muito antes da

aurora (como acontece nos picos dos Alpes),

uma alvorada antecipada.

O padre, com acerto, adivinha que o perigo ,

a inimiga, a temlvel rival, esti naquela que ele

finge desprezar, a sacerdotisa da natureza. Dos

deuses antigos, ela concebeu deuses. Junto ao

Sata do passado, ve-se nela despontar um SatS

do futuro.

O unico m^ico do povo, durante mil anos, foi

a feiticeira. Os imperadores, os reis, os papas,

OS mais ricos baroes tinham alguns medicos de

Salerno, mouros, judeus, mas a massa de todo

o Estado , e, pode-se dizer todo o murtdo,

consultava apenas a saga ou mulher s^bia *.

Se ela nao curava, injuriavam-na, taxavanrvna

de feiticeira. Mas , em geral, por um respeito

mesclado de medo, chamavarrvna tx>a dama
ou bela dama {bella donna] , o pr6prio nome

que se dava eis fadas.

Sucedeu-Ihe o que ainda sucede com a sua

planta favorita, a bella donna, e a outros

venenos salutares que ela empregava e que
foram o antldoto dos grandes flagelos da Idade

M^dia. Antes de as conhecer, a crian^a e o

igriorante amaldi(;oam essas flores escuras,

que OS atemorizam por suas cores duvidosas.

Eles recuam, se afastam. E no entanto essas

flores sSo as consoladoras (solaneas), que,

disaetamente administradas, muitas vezes

curaram, atenuaram os males.

S5o encontradas r>os casebres, nos escombros,

nos lugares mais sinistros, isolados, mal-

afamados. f mais uma semelhan^ que tem

com a mulher que as empregava. Onde teria

vivido, sen5o nas landes selvagens, a

desgra(;ada t^o perseguida, a maldita. a

proscrita, a erwenenadora que axava e salvava?A
noiva do Diabo e do Mai ercamado, que fez tarto

bem. rx) dzer do grande m^cico do Renasdmento?

Quando Paraoelso, na Basi&i, em 1 527, queirrxxj

toda a medkina, dedarou saber apenas o que

aprendera das feiticeiras.
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A respeito do autor:

Jules Michelet nasceu em Paris em 1798,

filho de ura impressor, c6rebre historiador

ftancSs, autor de obras sobre a Hist6ria da

Franga, a Revolu^ao Francesa, entre

outros. A "Feiticeira" foi escrito em 1862.

Isso valia uma recompensa. Elas a tiveram. Foram

pagas em torturas, em fogueiras. Encontraram-se

para elas suplicios sob medida, inventaram-lhes dores.

Julgavam-nas em massas, condenavam-naspor uma

palavra, Nunca houve tal prodigalidade de vidas

humanas. Sem falar da Espanha, terra clissica das

fogueiras, onde o rrxxjro e o judeu v3o sempre de

par com a feiticeira, sete mil foram queimadas em
Treves, e n3o sei quantas em Toulouse; em Genebra.

pelo menos quinhentas em 1 5 13; oitocentas em
Wurtzbourg, quase de uma s6 fornada, e 1 .500 em
Bamberg (dois bispados bem pequenosi). O prdprio
Fernando II , o beato, o cruel imperador da Guerra

dos Trinta Anos, foi obrigado a controlar aqueles
bons bispos

- teriam queimado todos os seus suditosi

Encontro, na lista de Wurtzbourg, um feiticeiro de

onze anos, que frequentava a escola, e uma feiticeira

de quinze; em Bayonne, duas de dezessete,

diabolicamente lindas.

Observe-se que em certas ^pocas , mediante a

simples men^So da palavra feiticeira, o 6dio matava

quem bem queria. Ciumes de riMjIheres e cobi(;as de

homens lan^avam mao dessa arma tao corrxxla.

Aquela 6 rica?. . . FeiticeiralAquela ^ bonita?. . .Feiticeiral

Vererrxjs a Murgui, uma mendigazinha, que, com
essa pecha terrlvel, marca na testa, para morrer a

grande dama, bela demais, a castel5 de Lancinema.

Quando podem, as acusadas evitam a tortura e se

matam. Remy, o excelente juiz da Lorena, que

queimou oitocentas delas, se vangloria desse terror.

- Minha justi^a 6 t5o boa - diz ele - que dezesseis,

presas um dia desses, n5o esperaram, foram logo se

estrangulando.
*' No original, sage-femme, expre$$3o que passou a dignar a

parteira (N. da T
)

*' Cridco viloefto de Galeno, Aicena e Hvais, Paracetso quamou

publicamente as oCxas deses au(Dres.|N da T.|

O DIABJNHO DOM^STICO

Os primeiros s^culos da Idade M^dia, quando se criaram x lendas, tern a fei(;5o de um sonho. ...

As famdias, ligadas entre si, fbnmavam uma s6. N3o ousando ainda dispersar suas moradias pelos desertos que os cercavam,

cultivando apenas o arrabalde de um pai^io merovlngio ou de um mosteiro, refugiavam-se a cada noite, com seus animals,

sob o teto de uma vasta villa. ...

isluma tal indistin^ac a mulher era tiem pouco preservada. Sua posi^So nSo era nada alta. Se a Virgem, a mulher ideal,

elevava-se de s^culo em s^culo, a mulher real contava bem pouco nessas massas rOsticas, essa mistura de homem e

rebanhos. Miser^vel fatalidade de uma situaco que s<i se modificou com a separagao das moradias. ...O lar isolado fez a

verdadeira famdia. O ninho fez o p^ssaro. A partir de entSo, j^ nSo eram mais coisas, eram almas... A mulher nascera.

Agora ela possui.Tern algo de seu. A roca, acama, obau, enadamais, diz a veiha cancSo. ... Asenhoradessepaleciofia,

sentada ^ porta, vigiando algumas ovelhas Anda se cultiva pouco o trigo, nSo havendo nenhuma seguranga quarto
a uma colheita remota. Essa vida, de muita carencia 6 contudo menos dura para a mulher; rvSo est^ esgotada, enfeiada,

como o seri rxjs tempos da grande agricultura. Tern mais 6cio, tamb^m .... Esta s6 tern por amigos os seus sonhos, s6

conversa com seus bichos ou com a ^rvore da floresta.

Eles falam com ela; sabemos sobre o qui. Despertam nela as coisas que Ihe dizia sua mSe, sua avb, coisas antigas que,

durante s^cutos, passaram de mulher para mulher. f a lembranca inocente dos velhos espiritos da regiSo, comovente

religiSo de famflia que, na barulhenta desordem das hatiita?6es comuns, teve sem diivida pouca forga, mas que retorna

e habita a cabana xMiiia.

Mundo singular, delicado, das fadas, dos duendes, feito para uma alma de mulher. Desde que a grande criac3o da lenda

dos Santos foi suipensa e calada, essa lerxja mais antiga, e de uma poesia bem diversa vem partilhar com eles, reina
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secretamente, docemente. t o tesouro da mulher, que a elege e acaricia. A fada tambim i uma

mulher, o espelho fant^stico em que ela se mira embelezada.

Ouem Ibfam as fadas? O que se conta i que, oUfora, ranha dos gauleses, orgulhosas e capnchosas, ci

chegadado Qisto e de seus ap6stotoSv mostrararrvse impertinentes e Ihes deram as costas. Na Bretanha,

dan^afam nesse momento e nunca mais pararam de diin;2r. Fbr isso sua cnjel sertem^a. Esto

condenadas a viver at^ o dia dojubo...

. . . SSo boai sSom^ e cheias de fentasias. Quarrio nasceuma crianga. descem pela clvrnin^, conferem-

Ihe dons e Ihe tra;am o destino.Amam as boas (iandeiras, elas mesmas fiam dJMnamerte. Dizemos: Ter

mSpsdefada. ^..^

0$ contos de fadas, despojados dos ornamentos ridteulos com que os CmrfiQS redatores os

arrebicaram, sSo o pr6prio cora^ao do povo. ...
!"?'

7.

...Em gera/, por^m, pairam bem acima de toda hist6ria; Ua% asas do Pisseu-o af?u//ftUha eterna

poesia, expressam nossos desejos, sempre os mesmos, a Jmut^el histbna do C0<'*?50> ..

H4 njsso tudo uma ternura infinita. Essa alma encantada n5o pensa 56 nela Ocup-se tamWni

de saJvar toda a natureza e toda a sociedade. Todas as v/timas de entSo - a cnanga tufi^$ pfc^

madrasta, a filha ca^ula desprezada, maftratada pelas mais velhas - iho suas favorite. ,

Entemece-se diante dos bichos, consola-os poranda estarem sob a apar^ncia de<rt/mtTiS. , . Mi)S

a muJher nSo os v6 como bichos. Olhaos com olhos de crian^a. Tudo i humw/tucfoi espfrito,

Omundo inteiro i enobrecido. Oh, o am^el encantamentol TSo humilde. e acr^dltirtdo-re t^\

ela emprestou sua beleza, seu encanto, a toda natureza. ...

Essa mulher toda inocente tem contudo, j^ o dissemos, um seg red^f^ijue gUttCa coj^*na <0f^ja'

Encerra em seu cora?5o a lembrarKja, a compaixSo dos pobres deuses antigos reduztdos

condi?ao de esplritos. Por serem esplritos, n3o pensem que estSo iserHC* Ct^ *%5ev * ,

Esses esplritos que agora s6 aparecem de noite, exilados do dia, ^^^t^ feita dele e sSa^'idoS'

de luz. De noite e\z arrisca e, timidamente, vai levar uma humild$ \iit(\p3tiitttit^iri z^f^sSiho

grande, onde eles moram. at6 a fonte mistenosa, cujo espelho, dupficando achama, alegrs*

OS tristes proscritos.

Santo DeusI Se ficam sabendo dissol Seu marido homem ij^vderte, tsra fnuito medo da

certamente a surraria. O padre trava uma guerra inclemenffe <iiftt eles e os expulsa

o canto. ...

Que seria deles se nSo encontrassem nenhuma alma conp*fleckf5(? Mas esta os pi

Os esplritos nSo sSo ingratos. Uma manha, ela se levanta e, ^m f$rjocado em n^9t erKontra

a casa arrumada. Assombra-se, persigna-se, fica calada. Quandoo homem sat, fefi^e, nras em
vao. S6 pode ter sido um esplrito. '^

- Qual deles? E como ele 6? ... OhI ... Como gostaria de v6-lo ...Mas tenhomedo ,4 N3o dizem

que a gente rrxxre quando vS um esplrito?

Nesse meio tempoo bergo se move, bsAaniia sozinho ... Ela se assuS"^e ouve utria vozinha muito

doce, t3o baixa que parece vir dela mesma.

Minha cara, carlssima senhora, se gosto de embalar sua
cnan<;|_^ que eu mesmo tamb^m sou

cnan^a. f^ ^ ^^^

Seu cora^ao bate e, ao mesTrra tempo, ela se tranqi^fca un|^poucg^."A inocencia do berco

inocenta tamb^max esplrito, leva acreditar que elelpib^naf'deveslr bom, doce, pelo menos
tderado por Deus. ^^ ^

;^* *s* ^
Dessediaemdareelanaoest^s6.SenterTiuitobefT),*|xeterj?a dele; longe dela, ele n5o fica tiem.Araba

de Te n>;3r o vestido, percebe pelo rukJo. Anda A
su^fiilolta o tempo todo e visiveimente n5o consegue

daxMa. Se vai ao est^bulo, \& esta ele. E elatem a impressao de que, um dia desses, estava dentro do pote

demanteiga.

Que pena que nSo possa agarr^o e olha^ol Umi^ez, quando menos esperava, tendo mexido

nos tildes, teve aimpressao de ve-lo rolar, o trave^, entre as fagulhas. Uma outra vez, por pouco
nao o agarrou numa rosa. Mas, mesmo assigftao pequeno, ele trabaiha, varre, limpa, poupa-
Ihes muitos cuidados.

Na Igreja repetem-lhes que i preciso desconfiar dos esplritos, que aquele que supomos
inocentes, que desJiza como uma brisa leve, poderia no tundo'ser um demonio. Resistem a

acreditar. Seu tamanho convence de sua irxxfincia. Depots que ele esta em casa, prospera-se.

O marido esta tao apegado a ele cotdo a mulher. Talvez mais. V6 que o travesso duende faz a

felicidade da casa.
,

oc

i

Tent^culo-v. I. n.4. p. 5



A MULHERNUM CONTEXTO HISTORICO

Definir lun fato, uma categoria, so 6 possivel a paitir da rela(;3o da coisa em si, com outra semelhante.

A complexidade desta questHo encontra-se no fato de que o homem historicamente nSo considerou a mulher como seu

semelhante, e a mulher se ve, mediatizada pela visSo que o homem tem de si.

Inversamente i mulher. o homem nSo questiona sua identidade pois ela esta garantida desde epocas muito remotas, a

ponto de se dizer "os homens" para designar os seres humanos.

A mulher 6 o inessencial perante o essencial. O homem o sujeito absoluto, ela outro.(l)

Nenhuma categoria se defme como "uma" sem colocar imediatamente a "outra" diante de si, o sujeito s6 se pfie opondo-

se, ele se faz essencial fazendo o outro inessencial. Ele o sujeito o outro objeto.(2)

Na dialetica das rclaQSes h sempre uma altemanda no predominio de um polo, pois a sintese engendra uma nova realidade que se

opde k anterior e que tende a ser superada pelo continuo movimento dos Stores intrinsecos a cada processo.

Estianhamente, naida(o homenvmulher observa-se, ao longo da hist6ha,a preponderanciado masoil^

da mulher, ainda hoje estar buscando desesperadamente a sua identidade, estar se perguntando: o que 6 ser mulhei?

Ocasal^ uma unidadefiuKiamentalcujas partes est^Ugadasumas as outras, mas nestaunidade a mulher eo "outro". Esta nSo 6

uma rela^ entie semelhantes, mas uma relac^ entre duas partes onde uma delas^ da sua stq^remacia um direito.

{xedso enl^ perguntar como tudo isso oomei;ou, de onde vem esta submissSo da mulher, tanias duvidas sobre seu ser.

Inumeros s3o os estudos sobre este tema, mas a tendencia 6 remeter a origem da desigualdade aos aspectos bioI6gicos,

emocionais ou economicos que por si s6 nSo respondem a quest^o.

Entendemos que a resposta se encontra na historia, neste longo processo de subaltemidade que desvela a vida das

mulheres e seu camiiiho para a humanizag^o.

Pouco se sabe sobre as sociedades primitivas e e diflcil precisar a situa(;So da mulher no periodo que precedeu o da

agricultura. Nas condi(;des inospitas, desta epoca, supde-se que havia uma divisSo de tarefas, cabendo a mulher tanto

quanto ao homem, um duro trabalho na luta pela sobrevivencia.

Nos periodos de gravidez, parto, amamenta9do, sua capacidade de trabalho diminuia e a mulher necessitava de prote93o

do guerreiro para assegurar a manutengSo da prole e defende-los dos inimigos sendo o papel do homem mais perigoso

e exigindo mais vigor. Hi entretanto relates das mulheres participando de guerras e vinditas.

As sociedades primitivas eram nomades e nSo se interessavam pela posteridade, n^o se fixando em territ6rios, nada

possuindo, n^ tendo a preocupagSo de sobreviver a si mesmas. N2o reconheciam a sua descendencia e os filhos

constituiam para as mulheres encargo e nSo riqueza. Nenhuma institui^do homologava a desigualdade entre os sexos

pois n^o havia propriedade, heran(^ e nem direito. A religiSo era neutra e adorava-se algum tdtem assexuado.

"OHomo Faber i lun inventor, e ao dominar a natiu-eza, p6e objetivos, projeta caminhos, realiza-se como existente. Para

manter, cria, supera o presente, abre o flituro, "reconhecendo" entSo sua humanidade".

gueneiro arrisca a propria vida para aumentar o prestigio da horda ou do cl3 a que pertence. NSo dando a vida, mas

coiocando-a em risco que o homem se diferencia do animal. Para a mulher o maior infortiinio 6 estar excluida das

expedigdes guerreiras, mas ela se associa as vitorias dos homens e compreende que ao ele assenhorar-se da natureza,

a transcende.

Pela inven^^ da ferramenta a manuteni^o da vida tbma-se para o homem atividade e projeto, ao passo que na

matemidade a mulher continua anuurada a seu corpo como animal.

Com advento das sociedades agricolas o homem n^o se restringe mais a debater-se com as for^as da natureza mas ao

fixar-se na terra exprime-se concretamente atraves da forma que impde ao mundo, a pensar este mundo e a se pensar.

Esbo(^-se entio uma diferencia^So sexual que se reflete na estrutura da coletividade adquirindo a mulher um lugar de

prestigio pois a crian^ passa a ser importante numa civiliza^So cuja base i a terra.

Amatemidade torna-eiuii^ sagrada Muitas sociedades ignoram papel do pai na ooncep(^dos filhose por tera inulher "dom

da vida" esta passa a descinpenharum papel de primonlial importancia ocupando uma situai^do mais elevada. Ela guanla niistoio

da vida e passa a ser associada a tena. Parcce que houve nessa epoca um veidadeiro reinado da mulher.

Deste periodo da hist6ria n^o hA nenhum registro, mas as grandes epocas patharcais conservam em sua mitologia

monumentos e tradlQdes, lembrangas de um tempo em que as mulheres ocupavam uma posi^So elevada, sendo

sacerdotisas, feiticeiras, magicas e certas vezes participando dos govemos das tnbos ou mesmo as govemando.

Esta forga inspira aos homens um respeito misturado ao terror, mas mesmo se sentindo confiiso ante os mistdrios da
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vida, da natureza, da mulher, nunca abdicou do poder. O prestigio que goza aos olhos do homem i dele que recebe, os

idolos criados pelo homem acham-se sob sua dependencia e por isso 6 possivel destrui- los.

A medida que o homem mediatiza sua experiencia, triunfa o principio masculino. Ele descobre o seu poder quando

descobre o ferro e o bronze e inventa as ferramentas, pois submete a natureza, nSo precisa mais de seus favores e de seus

deuses e sim de si mesmo. Este novo mundo dos utensilios deixa-se encerrarem conceitos claros: o pensamento racional,

a logica e a matem^tica podem aparecer.

Transforma-se a imagem do uiuverso!

As civiliza^des que mantem sob o dominio da Deusa MSe permanecem em um estagio primitive. Na nova forma de vida

principio masculino da forfa criadora, da luz, da inteligencia predomina triunfando o patriarcado passando a mulher

a desempenhar o papel do "outro", possuindo ent^o uma for^a preciria: "escrava ou idolo mas nunca escolhendo ela

seu destino".(3)
"

projeto do homem 6 nSo repetir-se no tempo, 6 reinar sobre o instante, construir o fuluro".(4)

E possivel entretanto, que se o trabalho produtor tivesse permanecido a altura das fonjas femininas, houvesse a mulher

realizado com o homem a conquista da natureza. A especie humana ter-se-ia afirmado atrav^ dos individuos de ambos

OS sexos, mas a mulher nio soube ou n^o pode ser uma companheira de trabalho para o homem.

Parece que ai reside a chave do misterio.

Quando o homem se toma proprietario do solo que reivindica a propriedade da mulher.

Dai para frente a historia e conhecida, tendo a mulher ao longo do tempo se submetido a vontade do homem. Ha uma

lenta transfomuu^o de seu papel atraves dos seculos mas n^o se altera substancialmente esta situa^So de subaltemidade,

de tutela do homem, que podia dispor inclusive de sua vida. ^^^ Q.t

Com a revolugSo industrial ela vai adquirindo pequenos direitos, que Ihe s3o concedidos na evolu(^o do processo

economico, com a inser^So de seu trabalho na indiistria, onde a mecaniza^So nSo exige t^o s6 a for9a masculina. Abre-

se um espa^o para a panicipa(^o na produ93o mas em condi(;des de profunda expIorai;So e desigualdade com seus

companheiros homens.

Mais recentemente a luta das mulheres, sua organiza(;3o vem abrindo espa^o para sua inclusSo nas varias areas da

atividade humana, mas estas conquistas n^o Ihes garantiram ainda a conditio de se ver concretamente como uma "igual"

ao homem. Em sua maioria elas ainda desejam a prote^So masculina com medo de serem donas de seu proprio destino.

As mulheres que nestes ultimos seculos se destacaram no seu fazer humano s^o as que comegaram a sentir-se a vontade

iiesta tcna Estas demonstraram brilhantcmente que n^ foi a inferioridade feminina, t^ propalada pek) homem que dcteimiiKiu a

sua insignificancia histonca ao contrario, sua insignificancia historica que as votou a infenoridade.

Um pouoo da histona esti ai para ajudar-ncs a enteiuler a condi(^ da mulher, mas a resposta est^ tK) fiituro, um fiiturodo piesente.

A resposta esta na histdria e na historia que ela vai se fazendo, historicamente.

Este vir a ser da individualidade feminina s6 pode ser engendrado numa rela(;3o de semelhantes, homens e mulheres,

que se reconhecem como singulares mas que se afirmam como partes de uma especie onde a afetividade crie a unidade.

NSo se trata agora de, ao entender a origem desta divislo, onde um dos polos submeteu o outro, postular uma nova

altemancia em que o feminine se constitua no polo principal.

Refletir na histdria encontrar as origens do "um" e do "outro" so faz sentido se a compreensSo deste processo traduzir-

se para n6s, homens e mulheres, na descoberta de que o reconhecimento da alteridade cria e espa^o real para que a

individualidade feminina e masculina se expressem e se relacioncm supcrando as razdcs bioiogicas, oconomicas, sodais, politicas,

lehgiosas, historicas enfim, criando as bases para a tiansoendcncia atraves de lun projeto conoeto: a busca daiiberdade.

Ai talvez possamos responder: o que ser mulher? ^

Nesta Utopia teria lugar e dito de Guimar^es Rosa: "loucos a ponto de quererem juntas a liberdade e a felicidade".(5)
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CALIFA E OFFICE-^OY
r I

Nunca existiu em tOfda a Smirna, harem ma\e euntuoso nem com mais belas mulheres
<;lo c^ue o iio caiifa El Lamourin Sahan Ibti Ifraon Ifrain Ibrain, que Ala o cubra com o lado

direito do seu manto. As odallscas <^e seu harem eram eecoMdae peloe maloree

peritoe mulheren^os do paie, entre as male belas clrcaeelanae, as mais mei^as
samarcandas, as mals gentis e e^ducadas das danfarinas do Glra. E assim, dia apos
dia.atravesdolncansavel rolardosanos, numa leselra o^ueseconfundlacoma prSpha
eabedona oriental, o caiifa, nos seus fofos coxlns, na penumbra azul de seu salao de

or^ias, contemplava, em conjunto, as dezenas edezenas dejovens, c^ue o ceu, com seus

imperscrutaveis desf^nios, determ'mara para companheirae de sua breve vida mate-
rial. De vez em o^uando, o caiifa erqula levemente um brago, e entao. seu habil auxiliar,

Jamil, office-boydo harem.jovemnubiodel&anos.safacorrendo para agarraramulher

c^ue o caiifa
c^ueria... contemplar male de perto. Normalmente dava-ee uma correria

dolda atraves dos saloes do palado ate c^ue
o jovem a conse^uisse aq^arrar e a

trouxesse presa para o aconcheqo de seu soberano, c^ue se d'wertia \nf\n\tamente com
ta\ caqada. E aee'im paeeavam-ee oe d\ae e os anos. Velhos e sabios conee\he\roe,

baixando a voz, murmuravam ao ouv\do do caiifa que, na luxuria, a vida de um homem
se encurta naturalmente: a mulher e um veneno que destroi pouco a pouco a existencia

doma\5pujantedoef\lhoedeAla.Ma60cal\fa3orria.um3orrieof\no,oeorr\6odeo\oem
ja sorveu da fonte eterna da sabedoria. E realmente, morreu baetante velho, aos 122

anos, c\uando todoe oe conselheiros de ha muito ja dorm\am tranquilos o sono
derrade\ro. Seu dedlcado office-boy, esse, co\tado, foi o pr\me\ro a partir. Morreu aos
22> anos, eendo logo eubetituido por outro que tambem faleceu jovem, aos 52, e por
outro, e por outro, e por outro.

^ ?-\rtAfcifi B-*^-

Moral da Historia: Mulher nao faz mal. que faz mal e correr atras delas. **!fwy

.it^|M*l>
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QUAL E A NATUREZA DO SER HUMANO ?, ^ , ,

Por que a humanidade teste-

munhatantos conflitos, sofhmentos e

adversidades? Possivelmente pelo

proprio esquecimento; por isso, agora

torna-se necessario um retomo as

origens, com os valores e aspectos da

identidade feminina atuando na vida

tanto de homens como de mulheres.

Talvez atrav6s da compleicio dos dois

principios, aracahumanapossaevoluir.

VeJamos agora: oque umamulher

naturalmente busca em um homem?

Uma mulherquer que aatenpao

completa e incessante do homem, seja

colocada inteiramente nela.

Todos OS artificios da seduc^
e atrapao, desde cosmeticos a ter

bebes, tern como objetivo atiair a

atengao do homem, mesmo que seja

temporariamente.

Quando nenhum tipo de fasci-

na^ao pode interessar seu homem, ela

apelaparaasdoenoaspsicossomaticas,

neuroses, chantagem emocional, cha

um inferno a sua volta, o que tambem

serve a mesma fun^ao.

Ela&ratudoparaobteresSaaten^,

nao importa quao degradante, humilhante

ou frustante para com seus interesses.

E o homem o que busca?

Ele vagueiaportodos OS lugares

e objetos que o atraiam. Est^ sempre
buscando algo que o distraia, ate que se

canse. E assim procura sempre formas

diversasquelbeinteressemeentie-tenham.

Seus interessesestaovoltados para fofado

dornink) das rela^oes humanas.

Qual d a razao para essa busca

incansavel e profunda de atenpao por

parte da mulher?

Com todo seu coracilo, ela deseja ser completada, encontrada e conhecida. ela sabe, instintivamente, que algo

extraordinario deve ocorrer de alguma maneira, mas o que isto podera ser, Ihe escapa e sua busca nos homems comuns

esta fadada ao fracasso.

Ela nao sabe como obter sua real aten^ao, mas sem o trabalho mutuo de inicia^, mesmo que fosse capaz de

obter e manter sua atencao, nao saberia o que fazer com ela.

Quandoumhomem descobre que atraves damulherpode viraperdero controle de si mesmo, e ate sua identidade,

foge pelo medo de ser dominado por algo desconhecido; e o medo da morte.

Um homem pode vir a ser se estiver disposto a se sacrificar - um tipo especial de combustivel alquimico
consumido no aquecimento do cora^ao da mulher, e nesse seu processo de aniquilagao total, a mulher e trazida a vida,

e atraves de sua reverberacao pode ressuscitar o homem.

Em essencia, se um homem deseja ser iniciado, deve aprender de uma mulher a ser uma mulher e ao mesmo

tempo, manter sua sanidade , enquanto perde a identi ficagao de seu genero e descobre o que e realmente seruma mulher.

Se umamulher desejarealizar suapropria complei(ao,deveencontrarumverdadeirohomem que estejadisposto

a penetrar estes profuiuios segredos intimos da mulher no sentido de atingir uma rela^ de real profundidade. Tal

homem e chamado de alquimista^
Ela so deve se revelar quando ele finalmente tiver encontrado seu caminho. Nesse momento ele tera perdido

muito daquilo que imaginava ser como homem; o fogo tera queimado seu orgulho de genero masculino e ele sera capaz
de encarar-se e a ela como dois lados de uma moeda. Esta i a verdadeira jomada que nos chama.

rnufRtnr
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MULHER

Ser
mulhejjf

e ser feminina e contradit6pa^ ser louca, insana, ponderada e
comedida.

.Ser
mulhj^r

e ser v6, ser neta, ser aluna, prbiessora, ser tia, mae e filha.

Ser mulh^r e extravasar e sofrer sozinha, se comer por dentro, lavar a lou?a
e limpar a iozinha.

Ser mull" er e menstruar todo mes, sangrar, sofrer e tomar pilula.

Ser mull' er e s^r carente, doente, forte, sensivel e inteligenteS,
Ser mull er e possuir, ser possuida, amar, transar, escorrer e s^ leve.

Ser mull er e sngir que naoYente, e fingir que sente.

Ser mull- er e
s\j;;equilibj;ada| sabia, impulsiva e incongruente.

Ser mulhkre vesm"ScH(fusar|)atom, cinta-liga, fazer/regime, ginasfica, plastica
c ser abancfcnada.

Ser mulhlr e deixar passar, releC^fi^G^pquerer enjofergar o que tocfo mundo ve.

Ser mulhp e ser sutil, ironica, mal-hum3!^a, pewertida, cinicafe uma graga.
Ser

mulf^r
e ter filhos, parir, amar, criar, trohar ffalda, amamentar e ser feiiz.

Ser mulhdtt- e ousar, pousar, estudar, pesquisar, prov^ mterferir, esaew^ e se realizar.

Ser mutfier e trabalhar muito, ganhar pouco eWiao ser reconhecida.

Ser myfher e jogar o cabelo, se insinuar, dar em cima, paquej^r e simplesmente
cair

'

lulher e ser apaixonada, e brigar por tudo, com to/os , por tudo aquilo

sempre quis.

mulher e ser amante, ser esposa, namorada, ser a outra75R4;2'o ser noiva,
fr santa, ser virgem, ser puta, ser gente.
Ser mulher e cantar, e chorar, rir, e brincar, pular, tomar sorvete e

Ser mulher e ter ho^onios demais, ser sensivel demais, ser chata demais
boazinha demais, seru^ra demais, ser bonita demais, ser alergica demais

lagrimas demais.

Ser mulher e passar pela \)ki[a,
e contar uma historia, e falar de si propria

^o espelho.
Ser mulher e sentir tudo, nao differ nada, fofocar, telefonar, ir ao cabelereiro.

Ser mulher e choferar filho, e pagar cont^. economizar muito e ainda ouvir bro/fca.
IT mulher e pintar as unhas, roer assjunhas, enrolar os cabelos^/alisar os

catJ^os, e sair na chuva.

lulher c cozinhar para a familia, toma?S;;onta do cachorro, jjSs filhos, do

marido, ctes^ogra, do papagaio e ainda ser tia.

Ser mulher'T^4|n?ar, usar decote, escandaliza^horrorizar, ^ comportar, se

conformar e se vip^r.
Ser mulhej^e^Lirn pouco do bom e do ruim, da sa4ta e dajtfuxa, da martir e da

virgem, eji&mpre se descobrir.

Ser raulher e um pouco de tudo, e ser um pou^ ti

mulher e enxergar o que o homen nao ve/

^
?er mulher e um misterio a se viver

'O misterio e ser mulher.
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Apenas um relato...
;ssvq

Durante muito tempo, m rotim do trabalho, convivi

com um gnjpo de mulheres, em um viveiro de plantas

orngmentais.

Estas mulheres come^aram a me fazer pensar, at^

mesmo porvivencia intenormJnha, o que era 'ser' mulher

para elas. Curiosidade atigada por nossas difererxpas.

Curiosidade que se transforma em desejo de conhecer.

Elas s5o de pouca ou nenhuma leltura, com desejos

daquele que conhece a fome da ternura, do carinho e at^

mesmo do pr6prio alimento.

Eu era chefe dessas mulheres que tanto me tocavam

e que tanto tinham a me ensinar . Mas fiquei preocupada,

quando pensel, que queria ter uma rela^So de igualdade
ccxn elas, mesmo que fosse por apenas um momento.
Ertao surgiu uma possibilidade de concretizarmeu desejo;
transform^o em uma viverKia do que 4 ser mulher, Elas

aceitaram participar sem questJonar a validade do que Jria

ocorrer

O medo de nSo ser entendida, de causar intimJda^ao
ou respostas sem conteiido interior, tomavam conta de

mim no preparo daquele momento que tanto esperava.
Minha imagina^So vagava pensando como seria a

rrtelhor forma para que elas se soltassem e deixassem sair

o que foi sua infancia, sua adolescencia e o seu hoje.
Mulheres que eu tinha certeza que tinham muito a fatar.

muita experiencia pela prbpria dificuldade de vida, e que
j^ nSo eram tao novas, pois todas tinhammas de 3 5 anos.

O momento havia chegado.A princlpio coloquei uma
rTHisica de viola pensando ser o melhor, pois acreditava

que fazia parte de suas vidas e pedi que ficassem quietas,

fechassem os olhos e pensassem em sua infltncia.

Maso que recebi foram risadas contidasque terminaram

em gargalhadas.

Iftemompi amusicaepergurtei; 'Oque vocessentem que
i sermulher?' NSohou\ resposta apenasumgrande silendo

e olhares etorncx.

Perceb que teria de ser mais objetiva com aquelas 1 6

mulhereSk sentadas em dncuto dentro da sala de escritdirio.

'Coftem como foi a inemcia de vocSs.
'

Claudia simplesmente desatou a contar em poucos
minutos tudo sobre sua vida. Morava ao lado de uma
'zona' que marcou muito sua infSncia, pois era li que

brincava, recebia presentes e carinho das mcx;as e que
tinha que pularajanela quando os fregueses chegavam.
Voltar para casa era algo odiado, pois 1^ vinham broncas

e pancadas tanto do pai como da mae.

Clcudia, esportaneaem seu relao, era sempre censurada

por Magda e F^ima com as palavras: Tsto n5o se conta, n5o

se deve falar dessas coisas'.

No dia a dia, Magda e F^tima sempre se colocam de

uma forma superior frente as demais, dentro de um falso

moralismo.

CleHjdia, assimmesmo, continuaacontarsuatrajetbna.
Com apenas quinze anos sua mSe pede para ela pegar
suas calcinhas e se casar com o homem determinado por
ela. Com 6 meses de casamento, Cl^dia simplesmente
cai no mundo. Hoje, tagarela como sempre, cuida da

cozinha, faz caf^ e limpa os vesti^os.

Nesse momento, a atitude daquele grupo era de total

descontragSo, ^ claro, respeitando a individuaiidade de

cadauma. Umasfalandomais, outras com mais dificuldade

em se expor.

Edna comegou a contar suas brincadeiras de crianga

e relembraquandojunto com os inmaos, brincava rolando

na cama dos pais e sua irtocente m5o marota brincava.

Tudo era permitido naquela ^poca, isso nSo era

sacanagem.
Edna 6 uma mulher bonita, gorda, doce e de bem

com a vida. As melhores mudas de planta sSo feitas por
ela.

Rosa, cabelo bem crespo, pele clara, era feliz em sua

infancia. Carinho era o que nSo Ihe faltava, vivia rindo,

brincando e sabia o que era a ternura, coisa que recetiera

de seus pais. Aos 1 8 aros surge sua primeira paix5o,

senSo, o uruco amor. Pedro era um mogo interessante,

alegre, por^m negro. Mas, com ele r\So podia casar. Pela

primeira vez, seus pais Ihe trouxeram o sentimento de

dor, de perda e de desjlus5o.

Ela simplesmente casou-se com Jos^ e esqueceu-se

que um dia fora feliz no amor. Hoje carrega sacos de 60

quilos, pensa no dinheiro, no casal de filhos e prepara
lindos vasos. Seu maor sonho < ter um carro para dirigir.
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E, assim, as bocas desatavam a falar, as palavras flufam

de dentro do peito de quase todas, e do meu, o enorme
prazer de vivenciar todas ai emo?6es, de sentir a pleni-

tude do momento, pois tamWm a rela^So de iguaJdade

sobrepunha a todas a(i, e eu soma por dentro de
felicidade.

Joana 6 diferente das demais. Rejeitada pelo seujeito
depfa^<ado de ser, s6 pensa naqtilo.

Separada do marido, tern um caso, e n5o quer morar

junto.Tem 3 filhos, atua no sindicato, bataiha porseus direitos

de traba/hadofa e de mulher.

Conta que, seu ex-marido era um verdadeira p5o
duro, mendigava dinheiro para as necessidades da casa.

SuadependSnda linanceira era total equando se separou
fbi em busca de trabalho. Hoje, diz ela, 6 o que tem de
maiof valor. Sua (ungSo no servi^o i de coringa. Faz de
tudo um pouco, despragueja mato, enche saquJnho de
terra, produz rr)u<ias de plantas, tudo com agilJdade,
fecilidade e capricho.

/Vn^IJa era do rxxdeste. Com quase 18 anos (ugiu

para cd com seu narrxxado, vivendo uma vida de
felicidade.

Conta, que com o passar do tempo, muita coisa foi

mudando. Sua vida comecou a ser um verdadeiro

inferrx), pois aquele namorado carinhoso transfomiou-

Eu me lembro...

Deacobri c[uc era uma mcnina

e o aol baUa em meu peito nu c
liao de Degina menina.

Eu cxirria de maos dadaa com o Tempo.
Um dia, cofoo er& de meu cx^aLume, vim correndo
e de bruijos com o bragos abertoa

me aUrei aobrc a cama e ...

doeu!

Uma dor de impacto em algo delicado.

(SenLi-me mae de mim meama e

cumplioc de minha mae.

Eu me bmbro;
De brotoa que eiBm, em duaa roseaa florea

ae tjomaram,

E eu vermelha quando doia olhoa vorazea

pefxx)rreram
minhaa (brca.

Quando veio daa vciaa a vida que ainda nao

aaaceu

volLou o vermelho maa agora nao de nibor.

E maia uma vez o vermelho,

quando deaabrochei inteira e
o mel de mim miatuiou com o
branco mel de meu primeiro amor.

Agora, eapeto que o beija-flor

que de mim vier deafrutar

ae bfflbrc

que aemptr acrci na mulher

a menina que a moga aprcndcu (vivcu).

seemum monstro. Brigas e mais brigas, com a destrui?3o
de tudo que havia rx) barraco; pratos, panelas e cadeiras

voando. Quase diariamente ia para o traba/ho com
manchas roxas r corpo. NSo havia jeito de esconder,
dizia que havia caldo.

Durante multo tempo, sua vida foi assim, at^ que seu

marido morreu.

Hqje, elatransmiteoalModeserviOva eaategriadepoder
sair para passear e dan^, que i o que mas gosta.

Dona Qbele durante o tempo todo incentivava as

pessoas a falarem de suas vidas. Olhava para as outras e

dizia "Conte sua histbria, eia i t5o bonital" Com essejeito
de mSezona, Dona Qbele teve uma sensibilidade muito

grarxle no deservolar da experi^ncia. Mesmo sendo a

coofdenadora da turma, sempre i muito amig^el e

dispon/vel.

liicia 6 invejada pelo gojpo. Conta ser feliz pela
convivdncia harmoniosa com seu marido. Trabaihem

juntos, constroem casa juntos, fazem sacolSo juntos,

enfim, estSo sempre juntos.

Magda e F^tima duvidam disso. FateiX) que ele nSo

pode ser t5o legal assim.

Uicia simplesmente vira e diz: 'i sim".

Muitas hJst<5rias anda teria para cottar. Quartos sonhos,

quartasfentasias, quartasilusSessurgiramnaquelemomerto.
Aemo^ era de prazer. Um prazerque Msio do compartilhar,

do se sottar, do receber e dar atengSo, do ocMr e poder fatet

e n5o serjulgada.

Elas vinham agradecer pelo que tinha acontecido,
taJvez sem darem conta do tamanho do presente que
haviam me dado.

Hoje sinto, que em outra oportumdade de repetir

esse tipo de contato, seja com outras mulheres, cxjtro

trabalho, outra situagSo, com certeza o farei.

Quanto todas essas mulherest6m emcomum comigo,
com minha m5e, minhas irmSs e amigasi O desejo de ter

uma relagao de iguaJdade com um homemiUm trabalho

que a reedize enquanto mulher, enquartopessoalQue suas

vontades, desejos e prazeres sejam respeitados e que o
sendmerto matemo possa fliir como a igua da Ibnte.

Ti HI f^
-

lit-

\\ JO, >.a aT
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Estavam reunidos pela Ciltima vez ... NSo no sentido

de que nao haveria outra ocasiao para se reunirem,

mas Sim que esta era a ultima vez em que se viam

da maneira que haviam sido por tanto tempo ...

A mulher mantinha-se calada observando-se,

sentindo-se ... JihA algum tempo se dava conta de

que estava diferente. Alga havia mudado... Mesnx?

agora nao havia seguido seu companheiro que dela

rira - de sua inveross/mil, dissera ele, maneira de ser

- corrxj em geral complacentemente o fazia. Sim,

porque era mais f^cil rir de si mesma a tentar

entender-se dentro da incongruencia em que vivia.

A verdade 6 que ela tentara ao final sempre segui-

lo, a ele, seu companheiro, em sua racional

objetividade. Tentara levar a vida copiando dele os

ganhos, interesses, seus desenganos ... Fora para a

rua, lutara, mas nunca conseguira ficar igual. Havia um
lado seuque apareda e fezia com que ele desaaeditasse

em seus-esftxgos, como h^ fxxjco o fizera.

Lembrou do livro que lera, da Antiga Gr^cia, que
contava que houve um rrKimento, em um passado

longlnquo, onde as qualidades femininas foram

respeitadas. A mulher era vista como a terra: sua

representantel Era um rrxjndo onde os mitos e os

rituals ocupavam um espa^o importante junto com
a musica e a daryqa. Onde a rrxjlher era a

sacerdotisa, o oriculo da terra e ele, o homem, nela

se apoiava procurando o caminho que sua intui^ao

apontava para seguir em sintonia com as forgas do

planeta. Lembrou, enquanto lia, corrxj Ihe fora diflcil

penetrar no pensamento de que a intui(;5o da

mulher pudesse servir corrxj guia a uma vida

comunitiria, corrx) fora naqueles tempos... Pensou

longamente tamb^m no que significava a for^a de

sua prote^^o ao nascimento e ao crescimento da

vida na terral Imaginou, enquanto lia, o que seria o
mundo se essa prote<;ao vigorasse e se os seres

vivessem por ela mediados ... Ah, isso criaria um
equil/brio, com certeza, um respeito que hoje nSo
mais existel E pensou e pensou e longamente se

pensou. E se pensou cohthd ser, sua for^; a energia
do femininol

E o livro dizia mais. Dizia tamb^m que houve um
momento em que nomades b^rbaros, invadiram

aquelas terras que seriam hoje da Gr^cia e

destru/ram o que encontraram e colocaram as

mulheres sob seujugo e disseram que essa for^

meigica que era venerada, a energia do feminino,

da Mae-Terra, era pouco importante, perigosa
inclusivel Que a forc^a que valia, a unica que devia

existir era a for^ da guerra, da competi^, do

pensamento dirigido a um prop6sito conaeto - a maioria

das vezes de ganho e conquistal

^^.?rv.>v.c 'x/.'. :>>> ' ''' L^/. > >

E foi assim que de sacerdotisas e deusas, essas

mulheres foram levadas pelos invasores <i condicSo
de escravas subalternas. E que em algumas tritxjs e

lugares, nao tao distantes rxj terrpo, elas

caminhavam hierarquicamente em fila ap6s os

animals. Pols esses eram mais valiosos em termos

de trabalho e rendimento.

Mas continuou pensando rra que o homem fora,

no que ele hoje ^ ... No que ela fora no passado, e

o que era hoje? Deu-se conta de que a energia
feminina havia sido, naquele momento na Antiga
Gr^cia e em outros que a seguiram prbximos,
banida de nossa hist6ria e de nossas vidas corrxj

uma real expressao da civiliza(;ao, e sua existencia

marginalizada tal como algo que incomoda, que
nao deveria estar ali. Passou a nao ter corpo nem
presenca. Os atributos de energia do feminino

passaram para o frivolo obsoleto, o ridlculo do

engragado, o fora do lugar . Aquele que nao

pertence a nada e a ningu^m.

Surpresa com a descoberta passou a se dar conta

de corTK) fora tola em nao corrpreender que aquela
inverossimil inexistente maneira de ser, era uma
maneira de ser, era uma maneira por demais

consistente e coerente e de extrema for(;a e poder.
Que aquilo que ele dizia como sendo sua

indecisao, falta de opiniao, que ela nao

compeendia, e ele cobrava urgencia com o chavSo

de que
'
ela nao sabe o que quer', era na verdade

a forma de sua mente funcionar atrav^s da

percep^o, intuitiva; de processes internos e

padr6es ir>clusivos ...
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Que o carrier divfsivel, analltico que Ihe parecera
ser uraa qualidade necess^ria ou intrlnseca e

consciencia, e , que, mats importante, Ihe parecera
ser a unica alternativa poss/vel a uma maneira de
ser no mundo, nao fazia parte de sua real natureza,

pojs essa nao reconhecia separa(;6es ou divisoes.

Entendeu, na dor do tempo perdido, o quanto ela

se parecia com a terra e que, corrx) ela gestava.
neste caso, pensamentos que nasciam a seu tempo
de matura^o. Que o imediatismo ao qua! se

propusera. seguindo o modelo mascullno. feria,

violava sua profunda maneira de ser. Que seu

tempo e seu ritrrxj eram outros e ela precisava

descobrHos e respeiti-Jos em sua essentia criativa.

Pensou, pensou, elucidou, compreendeu, enquanto

que por dentro surgia a emo^o de se entender, de

se identjficar como energia, como qualidade.

DepQis olhou para ele, prbxirrxj, seu companheiro
de tantas datas...

Precisava Ihe falar. Era urgente. Precisava Ihe dizer

que ele no estava sozinho. Que eles - ela e ele -J^

nSo estavam sozinhos. Um tinha ao outro. S6 que
um tinha que perceber o outro em sua real

dimensSo. E respeit^o por isso, us^-lo por que

nao? Sim, usar os poderes mutuos, trocando,

juntando, transformando...

Mas como dizer? Como dizer a ele que estava tudo

errado? Que havia acontecido uma supressSo, por
milenios, de identidade? Como contar a ele, de
forma que pudesse entender e aceitar, que a for<pa

feminina ^ tao poderosa quanto a dele? S6 que ^

completamente diferente? Diferente como a noite do dia?

E que teriam que aprender como se aprende em
um banco de escola, do comedo, o alfabeto. Que
juntos deveriam, para come^r, encontrar uma
palavra que os definisse em comum.
Que OS homens nao fossem mais a definic^So

gen^rica da humanidade ao se referirem a ela. Mas

que usassem uma expressao que os juntasse, uma
palavra que os exprimisse como seres que habitam

este planeta em igual importancia.

Olhou-o pensativa e viu que ainda ria de sua

pseudo-inverossimilidade. Sentou-se quieta junto a

ele e ficou ouvindo. /*Ji ficou esperando ... Sabia que teria

que esperar enquanto durasse... Sabia que teria

enquanto durasse, de esperar para que pudessem inidar

um di^logo. Um di^logo que seria novo.

Ah, Sim. um di5logo novo - a ser descotjerto!

DIA

Tempo
Historia

Intelectual

Explfcito
Analltico

Linear

Sequencial
Focal

Intelectual

Causal

Argumento

NOITE
Atemporalidade

Etemidade
Sensual
Tacito

Cestalt

Nao linear

Simultaneo
Difuso

Intultlvo

Sincronicidade

Experiencia
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BRILHO

Resotvi escrever um livro. Contar a minha histdria. Deveria estar escrevendo um material sobre "steel structures in

construction". Sou engenheira, trabalho numa importante empresa de engenharia multinacional. Adoro meu trabalho.

Ganho muitissimo bem.Nio consigo escrever. Aqui no Brasil estamos na primavera. Tempo de ressuscitar, de sair dos

escombros da morte. No momento sinto-me transitando entre a morte e a vida que passa fora de mim. Este "lap top"

sobre minha mesa de vidro d simplesmente irresistivel, nesta noite de sdbado, sem filhos, sem amigos, sem um homem

"pr^ chamar de meu", decido contar para o mundo a minha vida. Antes que ela mude. Decido agora parar e refletir e

talvez dar um testemunho de fi, apesar de, neste momento especifico, n^o sentir dentro de mim a menor sombra de

esperanga ou (6, nem sei pii que ter {6, pelo que rezar. Para mim, tudo acabou, s6 tenho meu trabalho, meu salario ao

final domes.

N2o sei se d sobre a minha vida que quero escrever. Talvez seja s6 especula9do, medita^So, um di^rio de uma mulher

divorciada, brasileira, filha de imigrantes drabes, italianos e espanh6is, 32 anos de idade, signo de capricomio,

ascendente dries, um filho maravilhoso, que descobriu que existia aos 29 anos de idade. Acima de tudo uma mulher s6.

Uma engenheira com luna carreira iniciada hi 3 anos, carreira em ascen9do, que gasta dinheiro "a rodo" nos prazeres

da vida. Mulher inteligente eu sou, dizem, brilhante. Os homens, sentem-se amendrontados e maravilhados, parecem

fiigir de mim e da "vida familiar^que posso Ihes proporcionar. Hi, hi, hi! A magoa que carrego i maior que o mundo.

Eu, que nunca poderia me imaginar guardadora de rancor. Para mim o rancor, a inveja, a migoa, s^ sentimentos

in&riores. Hi, hi, hi!
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Tenho um curriculum de relacionamentos com homens estrangeiros que faz rir a qualquer um. At6 a mim, quando
nao estou chorando. Apaixonei-me por eles todos, daria a minha vida por todos eles. Bem, nem tanto. Estou aqui, nao
e ? Sinto-me deslocada em ambientes de classe media, adoro o meio do mate, o mar, o sol, dangar, subir em cima de

morro e tirar a roupa. Tomar vento na cara. Adoro o frio, o calor, a chuva, as estrelas, a lua, cheiro da comida italiana

que fa^o. Adoro cozinhar, inventar. Como gosto de cantar e brincar com meu fiiho e meus sobrinhos! Adoro a vida, as

mulheres, que recentemente descobri como amigas, os homens diferentes e atualmente estou i procura de um homem
a quem possa amar. Esse homem ja existe, espero que ele olhe pra mim e eu pra ele e nos nos reconhe^amos. Outro dia

pensei que isso havia acontecido, mas o rapaz mora na Inglaterra e tudo fica impossivel. Voces podem imaginar.
Preciso de muito carinho, de muito beijinho e preciso acariciar, ouvir, dar colo, entender, beijar, amar um homem.

Na^ complicado, mas tio longinquo e dificil.

M fill muito enganada por mim mesma e pelos homens com quem ji me relacionei. Nao acredito que hoje seja muito

mais esperta do que quando tinha 16 anos. Talvez esteja mais desperta e consciente, mas as atitudes e emo9des
autom^cas e apiendidas sao muito

Sou selvagem, dominadora, sen-

revistaporno. Sou dificil, agraddvel,

romantica, meio boba e ingenua.

mundo de Deus. Muitas mesmo.

Ultimamente ando meio
mundo de Nosso Senhor.

Detesto pessoas que tem pena de

mordo de d6 de mim.

A incongruencia total.

Minha mae acabou de me ligar.

sushideontemque tirei da geladei ra,

quilo de relatorios e livros sobre

Adoro meu filho. Ele 6 uma crian^

6 um bobo e nao assume a patemidade.

qualquer responsabilidadeem rcla(^ao

assumitodas. Dotelefixiepilctoavidinha

Ovento dechuva entra pelajanela

so&i novo. Blues naRMio Eldorado.

Chivas Regal. Sinto vontade de rir

vermelhas correrem pelo teclado do

colocar minha melhor peruca loira

nao, nao pti dar, mas pri brincar,

algudm. Minha vida 6 muito Una.

chegar sozinha ao trabalho e

respeitada, desempenhar minha

mais fortes e predominam.

sual, bonita, parece anuncio de

egoista, emocional, racional,

Amo muitas pessoas neste

impacientecom aspessoas deste

si mesmas, eu mesma, me

Sobre minha mesaum prato de

alem deste computador e deum
"steel structures",

muito especial que tem um pai que

Ali^ ^ impossivel que de assuma

menino. A&nal de oontas, eu as

(kle.

e sacode o lentil que protege o

No meu copo, um restinho de

quando vejo minhas unhas

micro. Tenho vontade de

e sair por ai. Nao pr^ transar,

trocar olhares, conversar com
Adoro meu trabalho. Posso

estabelecer rela^des. Ser

fiin^ao.

A 'Herra de Marlboro", acendo um cigarro e continue. Encho meu copo com mais uma dose de Chivas. Eta vida besta,

meu Deus! Sei que nao 6 s6 isto aqui. Mas preciso resolver isto aqui, dar um jeito.

Meufilho, meu trabalho, minha casa, osprimeirosdestalista. Seique, quando estiver com alguem, elevai serosegundo
da lista, mas o problema vai continuar aqui. Esta insatisfa(^o, esta melancolia, que nao sai de mim, nao sai. Espero
um telefonema de Jesus que me salve desta vida besta, meu Deus.

Liguei para o cara que conheci ha uma semana atras e o miximo de aten(^o que consegui foi, Tm sorry but 1 can

give you no sympathy. Bye, talk to you soon." Bom meu filho, talk to you never again! ! Preciso largar de ser ridicula,

agora. Chega de relacionamentos que nao me levam a lugar nenhum. Chega!

II

Quase um mes depois, retomo a meus escritos. Que bom que esti tudo aqui no papell A lembrani^a do escuro, da falta

de referenciais. E eu, que tambem estou aqui. Melhor, mais forte, tenra, fresca e nova, recem saida dos escombros da

morte, olho para este mundo de Deus ainda sem saber, sem pensar muito. Vivendo.

Ill

O tempo passa, o tempovoa, a poeira desce, muitas luas novas, crescentes, cheias e minguantes, assim como eu. Assim
como todas as pessoas do mundo. Parei num sinal, olhei pelo retrovisor e me vi. Li dentro, la no fimdo. Eu e o mundo.
A faaqio bioldgica, a fun^ao social, as coisas que nao vejo como via, as reagdes e sentimentos automaticos que hoje em
dia sao observados e conhecidos. O potencial de ser o que realmente sou, independente da fun^ao biologica e social, mas
ainda assim sabendo de sua existencia. Vivendo minha propria vida, escrevendo minhas linhas. Aprendendo,

saboreando, sorvendo cada minuto. Fazendo parte da Cria^ao, deste mundo de Nosso Senhor. Pronta para a proxima
arise. QuefJarra!!!!!
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CLASSIFICgAO
1} ^F^T

* ^
.

- -

"SeQ5o Achados e Perdidos ou

Perdidos e Achados" i.--

seDeusquiser...

Meu Upo^ um tipo, alids, um tipa(^!

Precisa ser alto por ter o olhar da

vontade voltado para o ceu,

atldtico, portera forta deum guerreiro

moreno, por ter o dom de semear na

terra o prazer de estar vivo,

ou loiro, por adorar o Sol que e pai do

brilho,

olhos coloridos, por ter a alegria de

viver,

rico, por saber que a riqueza i uma

"energia sagrada" e atraves dela surge

aprendizado do que i ser ^tico,

usando o poder com a consciencia de

um homem de bem. Precisa ser

homem, porque sabe que o dom de ser

homem coexiste com o dom de ser

mulher ambos em si mesmo, para
reconhecer a liberdade na Unilo pelo
Amor.

Se voce, meu companheiro

imprescindivel for assim, encontre-

me onde eu me encontrar.

Ass. Morena Caliente (traduQio;

Morena al dente, digo, Ardente,

Quente .... ai, que calor...)

Gostaria de corresponder-me com um
homem forte e carinhoso, que saiba

tocar violino para acordar minhas

Deusas adormecidas. NSo procure

beleza, mas com certeza, um

companheiro que possa compreender

meus anseios de mulher. Tenho 40

anos e ainda sou Virgem at6 em meu

signo. Voce existe?

Ass. Esperan(;osa

Procuroum sujeitocomum. Precisa s6

de alguns pr6-requisitos: ele deve ser

capaz de "trocar uma fralda, planejar

uma invasSo, esquartejar um porco,

projetar um edificio, manobrar um
navio, escrever urn soneto, equilibrar

orQamentos, construir um muro,

reduzir uma fratura, confortar os

agonisantes, cumprir ordens, dar

ordens, coopcrar, agir sozinho, re-

solver equagdes, analisar um novo

problema, revolver estrume.

nao se esconda...

programar um computador, preparar

uma refeig^o saborosa, lutar

eficientemente c morrer

galantemente." (Heinlein) Nada de

mais, n^o i mesmo?

Ass. Gatinha Exigente

Procuro um homem que saiba estar

presente.

Ass. Essencia de Jasmim

Sou gordinha, mas bonitinha.

Carinhosa e alegre. 33 anos.

Louquinha para ser amada. Voce pode

ser gordo, magro, alto, baixo, feio,

bonito, mas nSo fuja. S6 pet^ muito

carinho.

Ass. Gordinha alegre

Meu problema 6, que no momento,

nSo tenho problemas. Ik tive muitos. . .

Mas talvez, seja agora a hora de

procurar um... Que tal? Vamos

procurar um juntos? Escreva para

mim...

Ass. Rosa da Manha

Olha, procuro um homem.

Talvez seja voce, caso esteja

procurando uma mulher.

Procuro um homem.

NIo precisa ter nada especial, apenas

ser especial.

Um ser especial. Assim como eu.

a ^mu

Tenho a forfa de um Leio. i> .kJD^,

A temura de uma Pomba, .^^n.^^^

A gra^a de uma Gata,

A coragem de uma Pantera.

Gostou?

rvy^l**

Quero me corresponder com um
homem franco, leal e corajoso,

,x^

Que tenha sede e fome de viver t*^"^^

saiba amar atd morrer. ^

: 7 S
Aten^ao, voce que esta so, cujas k

companhias n^o Ihe satisia^am por >

tempo prolongado;

Aquiete-sc, preste muita atengSo;

deusas, bruxas, feiticeiras,
^

odaliscas; ninfas os esperam;

Abram seus olhos e cora9des; o

novo clS mistico feminino ou as

Novas Amazonas da Era de 2 1

est^o prontas para atuar.
~*

Minha mie me disse, com toda a

sua simplicidade, que eu precise de

um homem arcaico, nSo um velho,

Mas um homem de peso, de '

passado, presente, fiituro. '.

Um homem que saiba usar temo

na hora certa, que escale

montanhas, que seja doce e

selvagem.

Um homem com problemas, tudo

bem, i assim que crescemos.

Algudm com quem meus filhos

possam brincar, em quem possam
confiar.

Algu^m para somar riquezas, para

construir uma casa. Uma outra

entidade, a entidade da relagio.

Alguem que esteja trabalhando em
sua propria constru(^o, assim

como eu.

Ass.: Atena, Pers^fone, Artemisia,

Demetria, Hera, Afrodite, Diana,

isis, Eu.
'

* O que vocS sempre quis mas nunca teve coragem de pedir.
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l.uxnvp>%^ j^tXcl^ m/i4na4v 041/alxutt'ui/ envoxXe^ 041/a/a.^^ G)tvauai\i4^eAt4/^/i/rva/a-coii4U/oAA/^a/

maXM/vLO' <Ley au/ c/ Ic^Xo/ O/ coflfve^ oXHm^
pxi/ui/

oA- nvcio^ oo/ o.cAixoAievtO' nvaru.aAiJUu\A-a/ a/ ca/m^ &i4\La^ a/

cjl\iAM/
<^UA/

aaAjxO' rvo/ oa^ deu^ p.A/ f/>/<io/ tui/ civaAj &4.nla/-&/ (lCC) tuxoAjieZt/ uvdlontct Uac/ caIo/

C04Tt4iA4iivui/ O/ coA/v^ vu^nxu p>xeaxiA4i/
* to/ C/ aXcnv^^ilo/i/ aXaii.em^ ^loxi^ rTVA4Tvo^ vaX/i^^ ou/uov o-o^uio/ <!/

a/itt t\La/Uvte<KA/i^> Jc4vt^A<x^<i/t<l<i/i/-A/a-a4iA/p^/><so<iA/aii</^.cLo/C4MTVg/X'0/pA<it<i/a4i^

a\ui/va/t/Ck/eja/in*/nxiiaM]LcL<LA^u^ AMxLarCie^ o/a/i/i^ii^i/cuic/^uiA/tia/a^J^axLci/tat c/ui/

^^cAl>A4l/<Ul/<U4I/e.nvall/pAi4^<l/A/a/^ll/va/caA.n^ oaAa/zlcXa/i^- ta/<ia/ai!a<iei//u^ /i^i/U/n/a/C.axxl^ p4.<iu/

tt</n/jxnlnlva/ o/ Aa-tA^ntva/ c/ o/ ceao^^tnlwa/ uinloA^ a/naAA/a4!a4inA/cl#vtA/(l/aiAo/( uriA/t^^o4i/a4uitA^^

A/ aiuA/v nro^i/ unA/ a/tdoA/ cLe/ pi/rvemxi/ s/ at/ CiOArCuva' ^miam/ o/co/uvc/ I rrvoXtloA/na/ rvo/io^ iXca/iv n\iiiXo/

nveuvo/i/
j ,

unvo/ cox^fvc/O/ de/ axuvo/ <lc/ rrvo^Jvo/ u\aC^ ( a^ Loa/ InaXJi^ <i</ i,e/tAaA*^ torvto/
rrvci^nxi/i/] , cuiatoo/

CAMVc/LcA/ O/C/ nxoAix\>uia/ cui/ a<Mi/ I Lxcuit/eAxv ou/ oterrvo/ cL</ a/itJLK/vejxcAM^ tut/ ivaa/ Loa/ aoAAXA-tX^ o/ nvo/Lco/

t/Lenvnvc/i/ tj.<u^ O/env )
, alqAinuiA'l4MuUi/<Lt/tiAXA*4i/ lurv cxuixi/ cU/

,

200nt4/cl/ ^ix^ilva/ttnta^ rvao/OA/eciAO/ACA'cUi/a-aov^ a<ul/ A/e/t/ cl/ auai!cuiA/ rruiAxi^ eti/ po/xt^-cuilaAnventc^ ,.

AAnvp/iA/ xjJUXJi^ja/
WuBLAM/ CiO/SAjxtux/ii 'iA4\IuiAy a.fn/ oo/uiloA^ ouCcoA^ (ic/ oA-tJL^L'vejnxJLa/, OA/ nvoxA/ oo/ialoA/ clu/

e4vcam/ia/Ct Lcruum^m^ aAiaA/C4iXln^AtA/a^A.ajifly^tXiAM/d^rnya^iaria4^ <Le/waaLcuitA'nva^vca^ dt/ouatcLUtyv

^AioAxn^^vcxkAot, a*/<^ixatc^UMyi/tvatA.a4uiJUAaA*A dcu/O/aoAto^ L-oXa^x^iA/a/CA/inc/rui/n/O/^aAii^Kxi/cLe/C/e/iA/Tvixui/ ^

au/p(AX/C/ta4^u/-a4 t^AjrJUtya/VvMMAM/aM/tXL/unA/euM/iQxJiyQAMMXAjOL^ iruiAAa.q4/ -
o^ Ai.nta/a/textu/ui/cU/Aiia' ,i

OAXiMxa/OtX^ cUi/Aiia/ca/i*ve/
po/i'cLc.ntA.a/ft/

. Mifin

Eixviot

oL/e.nva/t/-A^ de/ (uic/ 2xu:/ caIo/

ut/co^jiruvo^ aA,t^a4iAxu\dQ/uni/alU,nyint<u
o/ o/ nxatA4,a/ </ poAO/ o/ eApL/L^toi J/'cXx^/

O/ co/mA/ do/i/rvCA/ pcnlo/ cLi/ Lo/vcto^ caxata/

cafn/u/TvataAi/ico^ aAA4^n/eXa^a.a4Lc//t.fcc.aA/a/

ui^cLo/ uui/ c/doA/ eA-tAi^aAi J^e/ pA^i^coAnxU^

LcL^O/ eAl/ p/ioto/ cnv <ila/ de- uio/ caA/Cervt/ ou/

cIve^At / m/cuva/i) axiAxicte< dc/ noo/ auxAev

c/ lunvo/ fTumJvo/ AA.ec^L^ ontcA/ dc/ A<u.a/

aa/c<mva^ uvApia/ p/ioi^indanvefvte) &/ (umtv<:// o/

-t^nvenva/ioA/ o/ civexAxi^ o/ooA'ta^ o/ AcnAo^^Lo/ d/C/

rrLO/OAmLOA/ cnv AUA/ n^Lcot c) uvto/ convo/ a/ o/ oa/

uuiAA4u a/ /tpnt^ nvaiA/ te/^I/ c/ a^e/iLunvoAcu

JUe/ oXtvoA/ LecivodoA^ tenvfa/^/-A/ q^ato/ cLoA/

pcAAOXLA/ O/ a4x.nv <Io4^e/ (U4.(nrtt<LaAt VlKa.nv/ - oA/

toooA/ e/rv c^enAa/Tvnla^ coixuxu^/ - oa/ env Aeu/

co/i4L^a.a4 aL<./n/OA/</-A/ cic/ AuoA/ oiixLCixLadcA^

weltiLaA^ p/tXkoXefi'uiA^e/
cL<ui4uXa/ <lu/ C41.cc/ tenv

pXXAO/aJU^VtX/tA/
- VM^ d</eAtl/lA/cle41A44TVC(io4

O/j

ou/ axutvao- ouc/ rvcLo/ t/>v rvo^Lo/ ao/ui/ <ia/i^ iiuLi/

b/e#n^ (LguenaA/Ac^4i/eAtaA/ LnAi/ui^oA>OD^enaA/Aca^i/eAuiA/ LnAl/ui^oA>

J/c/unva/ao4i/eAp/'Leau4^4uia4 p/%cAixin4lo/at4v^.cLa/e4ivcxula/rn4i/C4.n\/it4X< da4xi/<l4i/C4i^^ p/Tce4i/
A4iA/ pA/ ta<uuvcla/ o/Aoixi/ peCo/ oAxnvei^ia/

^2.^/^
>24i4:^ ci/ p/ p^tXo/ QA4nv4A4i/ ^.^ UuLfuvo/ iatveJUv ty InAo^A^

pAoXundorrventc^ o/AoC) a/cmi/la^ o/Tui^

<lntaa/ cU/ At/ oA/ n

nuLLcAA4iXul<ule/l</.

ani>ia/ dc/ At/ oA/ nvoAxut^oA^ oA/ pcAAooA/ e/ o/ AcnAO/^clo/ de/ av irvcAnvoi o/
j

. d inixi/ oAxiLunAturvtnts/

i/ccrvao^ ^

\/Iaxq/, I

C4MTVO/AC/

u.dad/d</Aeu/caA4i34 daA/OAii/ioA/caAAaAt doA/rrvoA^maoA^ d^xA/p^xuitoA^ AeuA/pe.

puuvtoA/toAAenu ^e/AentlA/^lantad^ d<uvce/ca/n/aA/aA/Co>LCA^ oxuxuv^ondo/cL
tl^do^ a/AA^Ao/ OAnlinxi' ax/ ^-ax^ aUiA/ OAAyoyi^^ dAA/otanloA^ tLa/teA^ui^ daA/OcAAoaA^ d^vcoAivet .

/ tonvc/ lurvo/ civU4l4/iada^ iiova/C<icmi4A4i/de/enA444tt to/Cxindo/ - <m o/ ) do/ coa-c^xi/ ooA/

pcA/
cui/ >lento<

aA4 \.XO/e4V<Ula4lA/-A4 n<Ul/p4VAC/

<M1/

u4VAC/ env nada^ ap^enaA/Atnto/tuda^
cani4V^ta/^LcX' c/ <j.a/ oo/to/ O/ co^tinfuu <JVeA/i>^ o/ nvaijvoi OiiJLt/ O/ ca/uv</ rvo/

niutl4^4i/ <Mi/ mxLtao^u.na^ ao/cnoA/ luiv L*XX/ po/V <i^A/ o/ yn^acAAH/iOy Iqa/ a/tMiA4\a^ tiAtvafy vunta/ aoAjuu

UyxLO'
CApetc/

O/ ooaXo^ de^^ce/ toAjfiuxA/ (uruZc/ Aono^tuxiva^ P^'^^ ocfrvo/ e- nxta-o/ Qa/vs^ oZiKuvdo/ tA/(lA/

tcAnv^nodo/dc/L'uXaA/aA/LctcXA.^ lnXM/\uiva,aAXJi4i/iLa/CMi.aXxi/AiBjCaA/a/t^

nvai^lvo/aa/i/Ctnui^ cxun/ nvoiA/ urrvo/ ca4^lve>(/d/ al!44i^ n4AoAA.e/C4Mivu/Ti4i/C4i4!<veA/d/A4ui4i/d/i4iAi.mva/d</

Vuxua/
t^iju/

lak/ aAA/iAAxnvt4\t/ uiAi^id^i/ rto/ nvontgA^ui^ e/A/aii4AeA^ (LO/LcfuvC) coixupuc/ lurv pouco/d/ CA.fn/

a*/XAXt^ j^oAAco/ oi^env tcLta^ totnando/ ctuxUido/ po/uv noo/ co.si.nlva/f' env dc^TLOAi^ apvaA/U/n/ trvuuito/

pAaa/nviAtuAAA4 di/X^la/C<un/aAA4i^ 0<ilt<iA-co/in <i4iA/canvAal.Ai.nJva^ OAi/d^'Cuixii^ui.C/^a^il/ui/toA^Tva/cuic/

Acntt/i/ nveuvoA^

^i q >.n ,\ .V-
.libsq 4b (oagsKX) a-zf.
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Um parto ou um grito de vitoria. Era essa a cara que eu queria que isso

aqui tivesse.

Qual e a vitoria? O que foi ganho! Qanhamos uma emofao a mais: a

paixao, a paixao de ser mulher e pela mulher. Ali^s esse foi o primeiro passo.

Encarar a outra nao como a inimiga, que luta pelo mesmo homem, que luta

pela mesma fonte externa de prazer, atenjao e "amor". Nao, a verdade e que
esses alimentos estao disponiveis dentro de mim, em meu corpo, emofao c

cabeja. E ela, a outra, e igual, e alguem que tambem esconde um misterio.

'Qata-borralheira, voce e princesa". Tira esses veus e deixa eu olhar, deixa eu

te ver (c a mim tambem) e me apaixonar porvoce (e por mim), e entao acessar

a Fonte em meu corafao, descobrir o prazer no meu proprio corpo.

Perceber que poderia me permitir a isso foi absolutamente espantoso!

Mas tudo isso foi o primeiro passo. Sabe qual foi o segundo? Perceber

que a coisa toda nao se restringe as mulheres. Elas estao so mais escondidas,

mais veladas (ou mais massacradas), mas olha... olha para o ser humano:
homem e mulher. t ai que jaz a perola. A ostra e o envoltorio, o sexo

masculino ou feminino, a expressao externa. Olha o ser humano esquecido,

abandonado, atrapalhado. Qatas-borralheiras e sapos escondendo-se nesses

disfarces, perdidos em suas proprias performances. Sintam-se todosbeijados!
Sintam-se todos objetos da minha paixao selvagem e recem-descoberta. E

entao, transformem-se todos em principes e princesas! Assumam a realeza!

E mais, sintam-se tambem paridos. Nasfam, mas desta vez de verdade.

Levantem a cabeja para fora dessa vida mediocre e pouca atr^s da qual voces

se escondem e que provoca tanto sofrimento e que hipnotiza. Olhcm em
volta. Sabe o que est^ lal O mundo, um 'baita' mundo para o qual o medo
nao serve. Nao existe bicho-papao, nao; vai me dizer que nunca um adulto

de verdade (o que e raroj te disse isso.

Wma vida inteira aguarda, ansiando por ser descoberta. 'De tao

interessante que e a todos os momentos a vida chega a doer, a enjoar, a cortar,

a rofar, a ranger, a dar vontade de dar pulos, de ficar no chao e de sair, para
fora de todas as casas, de todas as logicas e de todas as sacadas e ir ser selvagem
para a mortc entre ^rvores e esquecimentos, entre tombos c perigos e

ausencias de amanha'. t alguma coisa assim que ganhamos de presente. Da
para aceitar isso?

Chega de restrifoes e de imitafao! Basta de regras e preconceitos!
Humano acorda, ousa, estrajalha as con^entes que te prendem! Olha para
cima e gargalha, ri de prazer e me abraja... forte, porque de fraqueza eu ja

estou cheia!
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Continuo

a|>esar de mlm
deti

de n6s,

dessa dor que avassala

transpassa e corr6i

o cora^do da alma sofrida

que se u ver nas horas s6s,

das palavras ditas

que pairam como aves

-Ittaalditas que s2o -

k espera da caixafa que restou,

Apesar de...

oh... apesar de...

eu,

^touaquL

Integra na minha perdi^Io
inteira no meu desencontro

triste

nessa alegria

que como pSndulo
marca horas

dores
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e vai

eressui^e
dos negrumes
das nK>ntanhas a serem

galgadas

que vejo em sonhos
- meu desafio -

De vh^er?

apesar de?

Ahl Apesar de ... estou aqui
simeu

figura dividlda

indivisivel no tmago
que alme|a
- sim almeja -

apesar de...

lohsqzBhf

AOAMIGOQUESEFOI

Ao inv^s de roiai,

Comprei margaridas

Chamadas pela M3e de Santo,

Saudades,

Ti contigo, t^ com Deus,

T4 contigo, t^ com Deus."

Adeus meu amtgo. -;

Ecii Odara'.

VLB a ^atal Bcja

mats nm mottunto

em i^ue as ptBsaais

Sicxthiitxa tpxz bait

Si pens bifjtx nm

Conaus.
83I-S489
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60M06 (QIJA<?>E) 6EDI06...

e pedirmos que algumas pessoas nos

indiquem uma imagem ou simbolo que
esti intimamente associada com os

Estados Unidos da America,

provavelmente iremos obter: dolar,

aguia, liberdade, coniumo, etc., a

mesma pergunta com relafSo a Russia

provavelmente nos mostraria: comunitmo, urso, vodca,

Perettroika, etc.Se o pais for o JapSo, provavelmente

iremos encontrar: Produtoi Eletronicot, Samurai,

Eflciencia, TradifBei, etc.

Se pedirmos para que pessoas localizem

determinado simbolo, por exemplo, o Condor,

provavelmente iremos ouvir: Andes, Montanhas

Nevadat, America Latina, Peru, Incas, Cultural

Indigenas Sul Americanat, etc.

Se o simbolo for a "Cruz", iremos prova-

velmente obter; Igreja Catolica, Cristo, Sacrificio,

Redenfio, etc., com a Swastica ou Cruz Gamada,

provavelmente iremos obter Hitler, Nazismo,

Holocausto, Segunda Guerra Mundial, etc.

Podemos dizer que cada conjunto de imagens

ou descri9des apresentadas definem um tipo de vis9o ou

representa?3o de um determinado pais, forma de viver,

se organizar ou nacional idade. Estas imagens geralmente

aparecem agrupadas, dc tal maneira que apresentam

uma especie de liga9ao comum, uma introduzindo a

outra. Estes elementos, imagens, expectativas,

tendencias, definem no seu conjunto um modelo difuso

que se diz representar o "espirito" de uma 08980. Em
outras palavras, "arquetipo"da na99o.

ARQUfinPOSNAFOSMApAODEPAfSESENAaONAUDAOES

Jung define como "arquetipo" ao conjunto de

tendencias que se encontram no Inconsciente Coletivo,

que funcionam como fonte motivadora ou "bateria" para

OS individuos que deles participam.

Ainda n3o sabemos ate que ponto os arquetipos

influenciam e sofrem influencias dos individuos que

vivem debaixo de sua area de atua93o, entretanto, ao

analisarmos processo de forma93o historica de uma

nacionalidade, podemos especular sobre isto:

Os Estados Unidos da America do Norte

nasceram como colonia dos paises do Velho Mundo

(Inglaterra e Fran9a), a enfase de coloniza9ao era

francamente explorat6ria. O interesse das potencias

colonialistas era de impedir desenvolvimento e

consequente independencia das colonias para eternizar

sua explora93o. A chegada de colonos dotados de uma

nova visdo, os Puritanos, protestantes perseguidos na

Inglaterra e que, expulsos, agora eram obrigados a

encarar aquelas novas paisagens como suas para sempre,

deu inicio ao processo de estabelecimento das raizes da

nacionalidade dos Estados Unidos Este processo sc

impos as culturas indigenas e posteriormente, as culturas

negras, provenientes da importa9ao de escravos. Sera

dentro deste contexto que podemos notar assentamento

e desenvolvimento do grande arquetipo americano (que

posteriormente foi chamado de GrandeSonho Americano
* o sentimento de nacionalidade, dolar, consumo, aguia,

democracia.etc).

No JapSo, notamos que desde cedo surge uma
tendencia a separa9ao ou isolamento, isto talvez devido

a sua condi9ao insular, com grupos ou cias lutando entre

si e mantendo uma especie de codigo de honra entre si,

alguns alcan9ando uma supremacia efemera para logo
ser suplantados por outros. Devido as condi98es
geograficas e sociais, JapBo sempre teve de lutar

contra a escassez de alimentos e, portanto, necessitando

desenvolver esfor9os para poder superar suas grandes
dificuldades. Isto acabou traduzindo-se numa cultura

disciplinada, hierarquizada e voltada para si mesma.
Nestas condi96es iremos encontrar a figura do Samurai,

como um agrupamento de qualidades arquetipicas que
irao moldar e influenciar a alma japonesa at^ os dias de

hoje.

Podemos especular, portanto, que um arquetipo,

talvez seja selecionado a partir de um conjunto de

potencialidades arquetipicas raciais, em fun9ao de

fatores historicos, socio-economicos e sociais que

predominam dentro de um determinado grupo de pessoas.

Sao os elementos da verdade grupal, ou seja, "tunel

de realidade" para aquele grupo, a forma pela qual

aquelas pessoas veem o mundo a sua volta e definem

sens relacionamentos com este e entre si.

A partir de um determinado momento, este

arquetipo passaria nao somente a ser refor9ado pelo

grupo como tambem passaria a moldar a propria trajetoria

deste grupo, enquanto fatores externos nao apresentarem



intensidade suficiente para interferir de maneira consistente.

Neste momento poderemos ter a substituifSo (exemplo tipico: a

formafao da identidade norte-americana a partir da postura

colonialista-exploratoria para a nacionalista-democratica) ou

adapta9ao arquetipica (um exemplo tipico: a forma9ao da

identidade dos povos andinos na America Latina).

A RELAQAO ENTRE OS IMPRINTS NEUR0L6GIC0S E

ARQU^TIPOS

Para podermos compreender melhor a identificafdo e

fixafSc de um determinado modelo arquetipico, assim como as

relapses estabelecidas entre este modelo e os individuos, temos
de fazer uso da teoria dos Imprints da Etologia.

Um imprint e definido como um periodo de labilidade

ou hipersensibilidade dos padrdes neurologicos cerebrals,

geralmente especifico, limitado e definitivo onde, exposto a um

conjunto de pistas ambientais, circunstanciais ou n3o, socials e

culturais, o individuo situado neste periodo critico, Tua padraes
inconscientes que irSo definir caracteristicas de sua conduta,

personalldade, tendencias, etc. Portanto podemos dizer que esla

imprintando um arquetipo.

O Dr. Timothy Leary e associados, definiram uma
sequencia de imprints que ocorrem ao longo da vida do individuo,
estabelecendo uma serie de circuitos cerebrals, responsaveis
por caracteristicas do tipo; seguran9a, inseguran^a, atitude
otimista ou pessimlsta, Iocaliza9ao hierarquica na escala de

poder e mando, padrSes culturais e comportamento sexual, entre
outros:

Primeiro Circuito: bio-sobrevivencia, definido no periodo do pos-parto

imediato,quedefinecomportamentosdeconfian9aoudesconfian9a,otimismo
ou pessunismo, extroversao ou intro-versao, desencadeado pela figura da
mSe ou objeto matemo. O Arquetipo da Grande MSe.

Segundo Circuito: territorial-poder, definido no periodo
em que a crian9a esta aprendendo a andar, come9a a

explorar o territorio a sua volta e come9a a encontrar os

"nSos", OS limites. Ira definir a localiza9ao hierarquica
deste individuo dentro de um grupo qualquer, em termos

de lideran9a ou ser liderado, de mando ou obediencia,
etc. A figura que geralmente desencadeia este processo
e a figura paterna. O Arquetipo do Grande Pal ou Heroi.

Terceiro Circuito: semantico-muscular, de aquisi93o
da linguagem, destreza manual, de aquisi9ao da cultura

do grupo em que o individuo esta se desenvolvendo.

Define comportamentos estereotipados grupais e

maneirismos, preconceitos e formas de aderencia a

valores grupais e tribais. Define uma visao politica do

mundo. Geralmente desencadeado pelo ambiente famil-

iar e as primeiras experiencias na escola. O Arquetipo
do Sabio.

Quarto Circuito: sexual-social, de aprendizado do

papel sexual (macho/femea), de relacionamento sexual

(hetero/homossexual), de relacionamento social, o

reconhecimento do outro como algo que e importante

para o individuo, a aceita9ao das malhas de rela95es e

responsabilidades socials. E desencadeado pelas

primeiras rela95es sexuais e primeiras paixoes sexuais

do individuo. Porisso esta cercado de tantos tabus. O
Arquetipo do Outro.

Quinto Circuito: corpo/mente, representa a busca da

experiencia de integra9ao das dimensdes corporal e

mental numa unidade viavel, que tern na busca do prazer
e da compleitude a sua tonica. E tipico dos que vivem
intensamente o tenomeno da Nova Era. O Arquetipo do
Guru ou Guia Espiritual.

Sexto Circuito: representa o uso do conhecimento

neurologico, neuroquimico e psicologico como
ferramenta para modificar, aperfei9oar e acessar novas
areas da individualidade humana, assim como
desencadear novas experiencias. Corresponde a uma
fase de treinamento de certas disciplinas misticas e

religiosas. O Arquetipo do Santo.

Setimo Circuito: a partir dos elementos desen-cadeados
na pratica das disciplinas de sexto circuito, o individuo

passa a viver uma realidade "quantica" ou potencial,
onde nao somente aprende a reconhecer os diferentes

tuneis de realidade a que esta submetido, mas agora

dispde de elementos capazes de fazer com que possa
optar pelos tuneis que Ihe sSo mais convenientes para
um determinado contexto circunstancial ou pessoal.
Isto define possiveis micro e macro-modifica96es nas

estruturas neurologicas do cerebro de tais individuos. O
Arquetipo do Mistico.

Oitavo Circuito: corresponde a descri9ao dos liltimos

estagios de desenvolvimento da consciencia, onde toda
a experiencia assume uma caracteristica mistica e o

individuo nao mais esta dependende de um suporte

organico para a sua consciencia, podendo se libertar

deste, caso assim queira. Corresponde aos estagios de

ilumina9ao do Budismo e Hinduismo e de certas praticas
misticas Cristas e Judaicas. O Arquetipo da Busca, do
Amado.

Ao unirmos as duas perspectives, podemos
dizer que um individuo ira imprintar, ao longo de sua

vida, uma serie de valores que existem no ambiente a

sua volta, isto respeitando sua propria identidade pessoal
e genetica. Cada ser humano, no seu periodo de labilidade

ao imprint, fixa um arquetipo que ira conduzi-Io para as

proximas etapas de seu desenvolvimento. Mais, podemos
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extrapolar esta teoria para a perspectiva de que a

evolu9ao das sociedades provavelmente ira repetir

este processo na sequencia.

A evoluqAo arquetipica das naqoes

Podemos definir algumas fases do processo
de forina93o da identidade arquetipica das na9des:

1- Fase mitica ou heroica, que corresponde
ao primeiro imprint neuro-logico, que ocorre logo

apos ao nascer: a luta para obter a independencia e ao

mesmo tempo a garantia de sobrevivencia ira marcar

tipo do pais dentro do contexto das nafdes: os paises

que tiveram seu processo de independencia por
um rompimento violento de la90s colonialistas,

pela defesa de fronteiras contra inimigos hostis,

apresentam uma maior tendencia a valorizar

aspectos de territorialidade e individualidade

que OS paises que nao passaram por tais processes.

Neste momento define-se a existencia de um
novo pais, de uma nova popula9ao, de uma nova

forma de apropria9ao da realidade. Sua
caracteristica principal e a busca da

sobrevivencia, seja pela luta contra agressores,

seja pela busca de uma rapida estrutura9ao. O
arquetipo fixado neste periodo corresponde ao

da Mae - a cultura que predominou na forma9ao
nacional ou o pais que coloniza ou imp5es seus

valores.

1-Fasede organizagdo: correspondente
ao segundo imprint neurologico, que define

papeis de poder e rela96es de influencia. Refere-

se ao processo de derini93o de fronteiras fisicas,

dire9ao de desenvolvimento, estrutura9ao so-

cial, a derini93o de valores comuns, etc. Nesta

fase temos o aparecimento de monarquias
centralizadoras ou cidades-estado ciosas de sua

independencia e individualidade. E tambem a

fase onde se tenta ampliar as fronteiras, a

domina9ao dos paises vizinhos mais fracos, das

guerras e competi95es, a procura de melhor

derinici9ao das estruturas produtivas no sentido

de garantir a sobrevivencia da na93o e o seu

potencial de barganha com as demais na95es:

fase de desenvolvimento material e belico.Isto

corresponde ao arquetipo nacional de Pai, seja

na figura de um Rei, Monarca, Presidente ou

Lider Carismatico.

3- Fase de definigao de valores

nacionais e culturais, proprios e compartilhados,

geralmente centrados em simbolos de conhecimento e

poder. Corresponde ao terceiro imprint do individuo,

que define a sua forma de aquisi93o de conhecimento

e OS valores culturais que ira valorizar e disseminar.

Vemos isto acontecendo no processo de

universaliza93o do conhecimento e das informa9des,
desencadeado pelas ciencias da informa93o e mais

notadamente, pela explosao da informatica. O
arquetipo que simboliza esta fase e o do Sabio.

4- Fase de interrelafoes, que corresponde
ao quarto imprint socio-sexual dos individuos, onde

as na9des, alem da guerra, tentam deflnir rela9des de

interferencia e rela96es entre si, buscando impor ou

adaptar seus modelos politicos: monarquia,

democracia, socialismo, comunismo, etc. Fase em que se formam

grupos de na9des aliadas por interesses ou ideologias comuns,

algo que nem sempre e feito de livre e expontanea vontade.

Corresponde ao arquetipo do Outro, a forma pela qual uma

na93o se diferencia das demais, a defini93o de suas

caracteristicas externamente reconhecidas. Por exemplo
comparar China e Italia em termos de diferen9as de suas

personalidades.

Podemos tambdm identificar sinais de uma ativafSo
de quinto, sexto e mesmo, de setimo imprints em alguns grupos
sociais:

O "culto ao corpo" e de tecnicas relacionadas com este

(biodan9a, masssagem, relaxamento, muscula9ao, aerobica.

etc.) ,alem de mostrar um aspecto de narcisismo e manipula93o

comercial, mostra tambem que uma parcela ponderavel da

humanidade esta tornando-se sensivel ao quinto circuito, da

busca do prazer estetico e introspectivo.

O surgimento e expansao universal do movimento de

"New Age" com sua enfase no misticismo e ecologia mostram

OS primordios do sexto imprint.

Parcelas menores, mas ainda assim dispondo de

consideravel niimero de participantes da popula9So dos Estados

Unidos, Europa e Oriente, que se interessam pelo potencial de

transforma93o de consciencia que o computador (a Realidade

Virtual, e o aumento da velocidade de acesso e troca de

informa96es a nivel de Redes Mundiais de Dados, por exemplo),

assim como as modifica95es dos conceitos de Terra, Sistema



Solar e Universe causados pela exploraijao espacial

feita pelos Estados Unidos e Russia, mostram que temos

o setimo circuito surgindo consistentemente em certos

locais do planeta.

Paises altamente espiritualizados como o Ti-

bet ou India, ou na^Ses que optaram pela visSo religiosa

como preponderante (fundamentalismo) podem estar se

preparando para desencadear o setimo imprint em uma

dimensSo socialmente ampla. Isto nao quer dizer que
isto seja algo necessariamente benefico ou positivo,

pois como vimos, o imprint define uma rela^ao com o

ambiente pr6-existente e nao garante que o arquetipo

fixado seja positivo (vide exemplo do Nazismo e seu

ressurgimento na Alemanha atual), nem que tal processo

seja viavel.

INFLUCNCIA da COMPOSICpAO POPULACIONAL

Podemos dizer que no ambiente que cerca o

individuo ou uma coletividade, exisle uma constela93o

de energias psicologicas que, participando de uma

cole9ao inconscientemente compartilhada pela

humanidade, recebem o nome de "Arquetipos",

mergulhados num Inconsciente Coletivo. Estes

Arquetipos selecionados por circunstancias acidentais

ou voluntariamente, irao ser graduaimente imprintados
ou incorporados ao processo de forma9ao da identidade

do grupo ou nafSo definindo e conduzindo processos de

absor9ao de valores, comportamentos e modelos de

realidade.

A partir de um determinado momento do

desenvolvimento da psique grupal, este Arquetipo passa
a funcionar como modelo universal para aquelas pessoas
a ele sensibilizadas. Diz-se entao que foi ativado. A
medida que as condi9des ambientais, culturais e sociais

variam, parcelas desta popula9ao poderao vir a

selecionar e ativar novos arquetipos do Inconsciente

Coletivo, num processo de crescimento daquela
nacionalidade, que nem sempre podera ser considerado

como saudavel. Fatores tais como historia, localiza9ao

geografica, composi9ao social e cultural, eventos,

guerras, e outrps Serao fundamentals seja na escolha do

arquetipo, sua ativa9ao e desenvolvimento.

E O BRASIL7

No caso especifico do Brasil, temos uma fase

inicial, tipicamente colonialista, caracterizada pela

presen9a de um modelo exploratorio-extrativista, que
nao se preocupava com o eslabelecimento de raizes e

institui9des permanentes. A cobi9a e imediatismo

prevalecem. A falencia do sistema de Capitanias
Hereditarias mostrou as falta de interesse de muitos dos

Donatarios, que sequer se deram o trabalho de navegar
as novas terras para tomar posse delas. A imagem
heroica do Bandeirante nSo consegue esconder a

nccessidade de expansdo e amplia93o de ganhos rapidos
a partir de uma explora93o de maiores areas de territorio.

Na composi93o populacional do Brasil podemos
distinguir tres correntes:

a) Branco colonizador, detentor de poder e

autoridade, a minoria inicial que ira definir os valores

e objetivos da nova colonia, procurando manter os valores

europeus-portugueses como forma de defesa e

identifica9So cultural. O imediatismo, cobi9a e a

necessidade do mais rapido regresso possivel a patria

irSo caracterizar esta popula93o.

b) Popula96es indigenes, que na sua maioria

viviam no periodo neolitico, distribuindo-se em tribes

que frequentemente estavam em luta entre si,

sobrevivendo pela coleta-ca9a-pesca do alimento, com

limitadas iniciativas de cultivo de alimentos, vivendo

uma dimensSo do aqui e agora. A ausencia de uma
interferencia cultural mais avan9ada - por exemplo o

Imperio Inca nos Andes - que polarizasse e empurrasse
tais tribos em dire9ao a um processo de maior

sociabiliza9ao e aquisi9ao de bens culturais fez com que
houvesse uma especie de estagna93o cultural dessas

tribos que, rapidamente foram dizimadas pelo poderio

tecnologico e pela mistica do elemento colonizador

branco.

c) Popula96es negras: foram importadas como

escravos para suprir mSo de obra barata, geralmente

pela captura de escravos provenientes de tribos da costa

oeste da Africa. Geralmente o processo de captura

destruia a estrutura tribal original do negro e fazia com

que, frequentemente, inimigos milenares fossem

obrigados a convi ver lado a lado nas novas terras. Ainda

assim, a experiencia dos Quilombos mostrou que,

desprovidos da esperan9a de um retorno a Africa, certos

negros come9aram a estabelecer vinculos com o Brasil

e a procurar definir uma identidade. Talvez possamos
considerar isto como o momento de surgimento da

nacionalidade brasileira.

Assim, o primeiro "imprint" definiu uma

rela9ao com o iinico arquetipo mais evoluido disponivel:

a "Mae Portuguesa". Passamos a adotar a lingua e

valores Portugueses, a propria arquitetura passou a

imitar os modelos lusitanos e o processo se enraizou de

tal maneira, que as posteriores invasdes francesas e

holandesa nao conseguiram se manter, ja que o Brasil

era "portugues". A figura do Bandeirante, corajoso, leal

e ambicioso ira ser o modelo imprintado para esse

periodo. E interessante notar que o Estado de Sao Paulo,

ainda hoje apresenta essas caracteristicas gerais.

Esta era a situa9ao, a grosso modo, no momento
da Independencia do Brasil, proclamada por um

estrangeiro, em fun9ao de interesses politicos e nSo

refletindo a opiniSo da popula9ao do pais como um todo,

mas principalmente da popula9So branca que n3o queria

perder os privilegios que havia recebido com a vinda da

Familia Real para o Brasil em 1808.

A figura de D.Pedro I, monarca jovem e

impetuoso, apaixonado e violento, embora sensivel e

artistico, acabou plasmando a imagem arquetipica do

Grande Pai a quern tudo se perdoa. As Guerras da

Independencia, que foram localizadas e limitadas, n3o

permitiram com que a jovem na93o encontrasse no

sangue, sacrificio e esfor90 os elementos que plasmassem
uma nacionalidade brasileira legitima, como um todo. O
ato de lutar pela sobrevivencia e o estabelecimento de

uma nova na93o, seria como cortar os corddes umbilicais

que nos uniam a Portugal. Pelo contrario, a aparente
facilidade com que a Independencia ocorreu, gerou uma
atitude de excesso de confian9a e de certa disciplicencia

que se incorporou no Arquetipo Nacional ate os dias de

hoje.

A saida de D.Pedro I, o periodo das Regen-cias
e a coroa9ao de D. Pedro II permitiram com que certas

camadas da popula93o pudessem definir algums criterios
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do que seria "ser um brasileiro", isto acontecendo

principalmente com aqueles que tiveram a oportunidade de

estudar nas universidades europeias. Um segundo elemento

que auxiliou tal processo foi o da divulgafao de ideias

politicas atraves de jornais, que permitiu uma maior

sensibiliza^ao das camadas mais simples da popula^So. E a

fase do Brasil como Imperio, como na(;3o descobrindo e

discutindo os seus valores e comportamentos. Neste

momento sentiamos que eramos iguais aos demais paises da

Europa. Assim temos um modelo arquetipico de Grande

Pai, paternalista, complacente, num pais devotado
fundamentalmente a produ93o agricola. Passividade,

lerdeza, postergafSo, confianfa, ingenuidade,
passionabilidade e emocionalidade facil.

A Republica e, principalmente, a Aboli93o da

Escravatura jogaram o pais num dilema de sobrevivencia:

ou mudava de estilo de produ^ao ou estagnava. Acontecem
as migrafdes de europeus e orientals ao Brasil, que irSo

impor um novo modelo e dinamismo a cultura e economia
do pais gerando inevitavelmente uma divisao interna: os

produtivos, trabalhadores, os estrangeiros que n2o tern

"direito" e os naturais do pais, lerdos, alguns com boa

educafao, apegados ao passado e tradicionalistas, que detem

poder e podem decidir tudo conforme os seus desejos.
Temos aqui o inicio da corrup(;ao como instituifao. O
modelo arquetipico para este momento poderia ser descrito

como Dionisiaco, ligado ao prazer, pregui9a e sofisticaf^o.

OS ARQU^TIPOS BRASILEIROS

Na sua origem, podemos definir uma figura matema

portuguesa que acabou consolidando-se na imagem
arquetipica do Bandeirante, que corresponde ao primeiro

imprint social.

A partir da Independencia, temos a figura paterna
do Imperador, que busca reproduzir.a imagem arquetipica
do Rei dentro da concepfao europeia do "representante de

Deus". Entretanto o modelo atualizado no Brasil n9o

incorporou a totalidade dos atributos feudais europeus, na

medida que as condicdes sociais, politicas e psicologicas
acabaram consolidando um tipo de rela^ao entre monarca e

popula93o de ordem mais simbolica que "de facto". A
imagem do Rei no Brasil representava mais um foco de

aten^ao, de consolida^ao, do que de exercicio de poder

propriamente dito. Os elementos gigantismo do pais,

dispersao da populafao, dificuldade de comunlca^ao e

controle, ajudaram neste processo de atenua9ao do arquetipo

do Rei no Brasil e seu distanciamento do caldeirSo de

fonna9ao da nacionalidade brasileira. O Rei e visto

mais como algo benefico e inocuo ao inves de um
elemento determinante da alma do pais. Um simbolo.

Com o advento da Republica e a entrada dos

emigrantes, temos o surgimento de um modelo

arquetipico que reflete, de um lado o aspecto ludico,

prazeiroso que se procurava viver no pais (pelo menos
nas regides mais desenvolvidas e capazes de ditar a

moda) e de outro, languido, culto, pregui9oso e matreiro.

A melhor derini93o deste Arquetipo e feita por Mario de

Andrade, com seu "Macunaima", dito "Heroi Sem
Carater". Na realidade, Mario de Andrade ira expor a

luz uma sintese literaria do arquetipo brasileiro que
esta ativado e atuando ate os dias de hoje. Um tipo de

vis3o que jaz na base de toda a problematica brasileira,

seja em termos de liga9ao com a terra (explora9o,
atitute anti-ecologica, extrativista), rela9des sociais

(imediatismo, vantagem pessoal, esperteza, falta de

honestidade, irresponsabilidade, etc.), espirituais (o

sincrelismo religioso, a superficialidade e a busca pelo

milagre, etc.), economicas e politicas (elitismo, lucro

facil e rapido, falta de previsSo, corrup95o,
individualismo, corporativismo, ineficiencia, etc.).

Macunaima representa, dentro da realidade

atual do pais, o Arquetipo e o modelo de nossa visSo de

mundo, das rela9des que mantemos dentro e fora do

ambiente familiar, das formas de controlar e gerenciar
o pais, da forma de encarar os eventos e lidar com

compromissos e responsabilidades.

O problema que se coloca e: se Macunaima foi

gestado ao longo de cerca de 500 anos de historia, se

dita as regras de um comportamento social/politico/

economico que nos parece francamente insatisfatorio,

como e que podemos substitui-lo? queremos realmente

fazer isto?

TROCANDO DE ARQU^TIPOS.

Partindo do principio que desejamos substituir

Arquetipo de Macunaima por um outro, temos de

estabelecer algumas estrategias:

Toma-se necessario sensibilizar parcelas significantes da

popula9ao a um novo conjunto de energias psicologicas

motivadoras, um novo "Arquetipo". Tal processo ira acontecer

de duas maneiras geralmente complementares:

1 . pela mudartfa intencional de um paradigma

(modelo), quepassa a serassumidoporum conjunto de

pessoas e,

2. pelasensibilizafdoinconscientelentaegradual
de umapopulafdoa este novoparadigma, o que gera os

instrumentos atraves dos quais, num processo de

aprendizado e interagao mutua, a arquetipo acaba

constituindo-se numa religiao, mitooumapade realidade

socialmente compartilhado. Istonao ocrre sem choques
e transfommfdespro/undasdentrodoseioda sociedade,

de seus valores e comportamentos.

Tal mecanismo geralmente envolve o uso de

tecnicas de propaganda e envolvimento das pessoas.
Aos poucos, modelo definido e trabalhado podera
assumir caracteristicas arquetipicas.

Isto nSo quer dizer que basta apenas uma raera decisSo

de ordem intelectual para que se possa modificar o



perfil psicologico de uma na^ao. Na realidade, torna-se

necessaria uma analise cuidadosa e demorada de todos

OS imprints anteriores, no sentido de corrigi-los ou

entSo incorporar elementos saneadores no novo para-

digma a ser introduzido.

No caso brasileiro, torna-se necessario

aproveitar a coragem e intrepidez do Bandeirante,

deixando de lado a sua avidez, cobifa e imediatismo;

tornar a figura do Governante (e a do politico tambem)
mais respeitavel, isto pela garantia de que se disponha
de homens integros e honestos e, finalmente, substituir

a figura de Macunaima por um Arquetipo mais iigado

aos valores da terra, de trabalho, "ordem e progresso" e

modernidade.

PROPOSTAS:

A mudan9a de um paradigma ou ativa(;3o de um
novo arquetipo deve levar em conta as caracteristicas

dos modelos ja em atua^So e sua adaptafao frente ao

novo modelo desejado. Isto deve ser feito em termos de

uma ampla discussao do novo modelo pretendido, no

sentido que vastas parcelas da populafao expressem as

formas que idealiza para seu futuro imediato e a longo

prazo. Ao mesmo tempo essa discussao ira funcionar

como elemento de controle e critica para possiveis erros

ou devios do processo, bem como ira estabelecer uma

vigilancia contra possiveis manipula^oes.

De outro lado, essa discussao ampla tern a

virtude de estabelecer, desde o inicio, uma sensibilizafSo
e predisposifSo a aceitafao e incorporafao com mais

facilidade. Deve-se evitar que a proposta nasfa a partir

de iniciativas isoladas ou particulares, visto a facilidade

com que sao manipuladas e desviadas de seus objetivos

primordiais, assim como pela diivida de que sejam

capazes de expressar tendencias amplas da popula93o.
Existe o risco de elitismo e degenera9ao.

Entretanto, isto n3o impede com que grupos de

pessoas que compartilhem um objetivo comum nao

possam vir a "montar" um modelo idealizado e que
reflita aquilo que desejariam como valores disseminados

na popula^ao e psique coletiva. Tal processo ja esta

acontecendo em todos os niveis de associa^oes, desde as

formas mais ligadas ao entretenimento social (clubes

socials, clubes esportivos), atuafSo social (grupos de

benemerencia e de 8980 social), de fins politicos (partidos

e associa9des com finalidades de a9ao politica, por

exemplo, os grupos de a9ao ecologica), religiosos,

misticos e esotericos em geral.

O que necessitamos e estabelecimento de um
projeto comum que polarize as a95es destes grupos e

permita com que haja uma dissemina93o de informa95es
e esfoT90s para a popula9ao.

Uma outra maneira de interferir no padrSo

arquetipico de uma na93o e atraves do seu sistema de

educa9do, que a mddio e longo prazo podera conduzir o

pais para os novos caminhos desejados. Isto,

logicamente, exige a atua9ao e planejamento
sofisticados, envolvendo especialistas, tais como
Educadores, Psicologos Socials, Antropologos,
Sociologos e outros.

Finalmente, papel dos meios de comuni-

ca93o de massas deve ser destacado, como elemento

conscientizador e formador de opinides.

E uma pena que o Brasil nSo tenha previsto uma

estrat^gia de forma9ao de opinides voltada para uma visSo

nacionalista e valorizadora dos elementos nativos do pais que
funcione como elemento-guia para estes meios de divulga93o.

Aqui nao cabe o argumento de interferencia na liberdade de

imprensa, uma vez que trata-se de uma politica definida

abertamente e cujos resultados desejados sao conhecidos de

antemSo. De outro lado, dentro dessa perspectiva, a atitude

negativista, rejeitadora, sensacionalista, senao irresponsavel

de muitos meios de comunica93o tambem seria inaceitavel

Consideramos estas reflexSes apenas como uma

proposta de um inicio de discuss3o da problematica brasileira

enfocada dentro de uma perspectiva mais ampla e abrangente,

onde todos sao chamados a opinar e assumir riscos e

responsabilidades. Entretanto, frente aos sinais de um despertar

da indigna93o popular e da valoriza9ao da imagem do Brasil

que estao ocorrendo atualmente, acreditamos que tal processo
devera inevitavelmente ser encarado.

Temos de realizar uma analise profunda do carater

deste pais, identificar os elementos mais predominantes e

definir quais caracteristicas desejamos preservar e quais

eliminar.

Paralelamente a isto temos de come9ar a pensar pais

para os proximos seculos, que tipo de futuro imaginamos e

desejamos para nossos descendentes e que tipo de julgamcnto

desejamos que seja feito por estes, quando abrirem seus livros

de historia e puderem ver aquilo que nos, brasileiros, fizemos

neste periodo, quando chances e oportunidades se ofereceram

para que pudessemos forjar uma nova dimensao chamada Brasil.

'h
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BEETHOyENCOMOINFORMA^AO
De Justin Case

N5o 6 por acidente que Lenin nao

suportava ouvir a mOsica de Beetiioven ( a

mOsica o fazia querer chorar e tratar as pessoas
com gentileza, disse ele) nem que a mCisica de

Ludwig foi banida na China Comunista debaixo

de Mao Tse Tung, nem que o maior teorico

marxista da America, Herbert Marcuse,
denunciou a Nona Sinfonia em particular como
uma Grande Mentira, invalidada pela cultura

que a valoriza, a cultura do Individualismo

Ocidental.

Todos OS Marxistas, basica-mente, s5o

reacioneirios, ansiando pelos despotismo
Orientals dos tempos pr6-heInicos, a teoria

neolltica que precedeu o surgimento da auto-

conscidncia e do egoismo. Beethoven, como o

bardo do individualista recalcitante o Joyce da
mOsica: o her6i, nao apenas da Terceira Sinfonia,

mas de todos os seus trabaihos, tambem
Odisseus esperto em estratagemas, de

quern Zeus disse.- Como, com um
mente como est ele e quAse
como um de ndsl Tais

indivlduos n5o surgem em
culturas pr6-hom6ricas e nSo
s5o suportados nas culturas

marxistas: sSo distinta e

parti-cularmente OS herdeiros

da trucuiSncia Grega.

John Fowies afirmou,

num contexto dramStico, que
eleutheria e a mais Grega de todas

as palavras. Eleutheria significa

liberdade, que era aquilo que a mOsica

de Beethoven nos faiava o tempo todo.

A liberdade artistica, logicamente, 6

aquilo que compreendeu toda a vida de
Beethoven, a luta constante para ir al6m de
todos OS limites da mOsica e forjar um maior

significado e maior complexidade de vis5o do

que o som jamais carreou consigo. Mas o artista,

como Joyce dramaticamente demonstrou em
Ulysses e Finnegan's Wake, estS lutando a

batalha que todo ser humano deve lutar se nSo

queremos recair na mais completa robotiza^So:
a lutar para ver e ouvir com nossos pr6prios
olhos e ouvidos, nao atraves dos circuitos de
condicionamento social. Beethoven 6 um
homem, e luta, sofre, e triunfa como um homem,
mas fala por todos que estao em algum grau,
conscientes de sua potencial indlvidualidade.

Qualquer um que compreenda a minha
mOsica nunca mats ficarA Infeliz, foi o que dizem

que Ludwig afirmou. Alguns bi6logos duvidam
sobre a origem desta citaf5o; mas nSo importa.
Se ele nSo disse, poderia; a sua mCisica com

certeza certamente afirma isto. t a mOsica de
um teimoso que estS disposto a tudo sofrer,

paga qualquer pre^o pedido, para alcan^r vis6es

orgSnicas mais elevadas que aquelas que
existiam no mundo h sua frente. Quantos seriam

capazes disto?

Para ir direto ao assunto, o que estava

no interior da cabe^a de Beethoven eram mais

importante, a longo prazo, do que tudo que
estava acontecendo fora dela naqueles anos.

Sua mOsica prova isso; e 6 precisamente isto

que OS marxistas nSo podem tolerar sobre ele.-

que um homem possa se achar t5o importante
e, pior, que ele possa demonstrar o porqufi dele

ser tSo importante.

J.W. N. Sullivan, um matem&tico e

portanto, acostumado A precis5o, definiu em
uma Onica palavra a resposta que todos

apresentamos a Ludwig: reverencia. Mas 6 uma
reverncia primeiro pela mente de Ludwig que
podia conter tanto numa doce precisao e entao

pela Mente em geral, da qual ele era

apenas um transreceptor humano
ou super-humano.

Maynard Solomon
descreveu a estrutura

beethoviniana tipica como
uma combinaf5o de
movimento irresistivel e

tensao intolerAvel. Mas essa

6 exatamente a forma de toda

a criativi-dade (poderia
tamb6m descrever o orgasmo

e o parto);^ tambem a fbrmula

da llumina^So, que os Sufis nos

garantem existir em tr6s estSglos e

que qualquer ouvinte pode ouvir nas suas

composifSes tardias:

/. Senhor, usal-me.

1. Senhor, usai-me mas
nao me quebreis.

3. Senhor, nao me importo

que me quebreis.

t grosseiro descrever a Quinta como
uma medita^ao sobre o Destino; Ludwig
comefou ele pr6prio esta linha de

interpreta^oes, dizendo que o tema de abertura

representa o Destino batendo i porta. Sullivan

n5o estava exagerando quando disse que a

resolu^cio maior do tema Beethoven pegando
o destino pela garganta. Sullivan poderct estar

ou nSo correto na sua posterior suposi^So de

que o Destino representa principalmente a

crescente surdez de Beethoven e o Finale

triunfante (tao amargamente alcan^ado)
simboliza a sua descoberta de que ainda poderia

compor, mesmo que nSo mais pudesse ouvir. t



mais provAvel que a Quinta sumarize tudo que
Beethoven conhecia sobre todas as suas lutas,

Induindo. mas nSo limitadas, aos problemas
socials, medos artisticos, quando sua surdez foi

dedarada incurSvel e progressiva; isto talvez

o porqu dela refletir todas as nossas batalhas,

todas que ganhamos e perdemos, e aquilo que
aprendemos na vitoria ou derrota.

Ningu6m, talvez com a exce^So de

Shakespeare ou um maldito de um tolo iria

produzir um tema em pentSmero iSmbico a

partir da palavra nunca repetida cinco vezes;

mas Shakespeare faz isto, e quando e onde o

faz, produz um dos seus efeltos trAgicos mais

poderosos. E ninguem al6m de Beethoven ou
um maldito de um tolo, iria representar a unidade

da tese e antitese (ou a Vontade Individual e o

Destino Implac&vel) pela progressao do terceiro

para o quarto Movimento sem interpor a pausa
tradicional; mas Beethoven faz isto, e faz

funcionar. O gfenio e a capacidade de conceber
o inconcebfvel, como quando Alekhine faz um
cheque-mate no xadrez com umpeao, enquanto
que o seu oponente e presentes ficam se

perguntando o que estariam planejando seus

Cavalos ou a Rainha.

Existe um momento na literatura que
corresponde ao final da Quinta. t o climax de

Moby Dick quando Ahab finalmente percebe

que era realmente Vontade de Deus que a baleia

atacasse seus agressores e que ira igualmente a

Vontade de Deus que ele nao repousaria

enquanto nSo enfrentasse a baleia novamente.
Sou o Tenente do Destino. diz Ahab,e 6

precisamente isto que Beethoven aprendeu em
suas lutas contra o Destino. Sou aquilo que fol,

i e $ri, uma citafSo de uma ora^ao egipcia,
em hier6glifos, copiada de seu pr6prio

punho, era mantida numa moldura
em sua escrivaninha, onde

compos seus Qltimos
t r a b a I h o s

reconhecidamente

magistrals.

Talvez
alguns misticos

alcan (aram
nfveis mais
elevados de
conscifincia do

que Beethoven

(talvez!), mas
se assim for,

n2o podemos
saber isto.

Aleister Crowley
certa vez espantou-
me ao escrever que o

artista maior que o

mfstico; um estranho

comentSrio para um homem que foi ele

pr6prio um artista mediocre (embora um
grande mistico). Ao ouvir Ludwig, cheguei
a compreender aquilo que Crowley queria
dizer. O mistico, a menos que ele ou ela

sejam um artista, nfio pode comunicar os

estados superiores de percep;:ao
alcan^ados pelo c6rebro completamente
sintonizado; mas o artista pode. Ouvindo
Beethoven, compartilhamos em parte, de
suas percepfSes expandidas e quanto
mais ouvimos, mais compartilhamos.
Finalmente, podemos acreditar na sua

premissa: se algu6m ouve aquela mOsica
de forma suficiente, nunca mais ficarA

infeliz.

E Ludwig? Terminou seus dias como um
homem (relativamente) pobre, um velho roto;

andando por Viena uivando e gritando numa
voz desafinada enquanto construia internamente

uma mOsica que nao conseguia ouvir;

esgueirando-se furtivamente para os bordeis

porque, finalmente, havia aceitado que o Amor
RomSntico que ansiava, nao fazia parte de seu

Destino. Alguns de seus vizinhos diziam que
ele era louco. Mas o que estava ocortendo em
sua cabe^a era a cria^ao da Nona sinfonia, da
Missa Solemnis e dos Quartetos finals, a maior

expressSo artistica em toda a hist6ria do roteiro

do DNA desde a evolu?;5o da dan^a unicelular

ks lutas e sofrimentos de organismos complexos,
at6 a perspectiva extra-terrestre dos Imortais

Cosmicos que gradualmente vamos nos
tornando.



POR FRED ALAN WOLF

Um extremo 6 a id6ia de urn mundo objetivo, perseguindo o seu
curso rotineiro no espago e tempo, independente de qualquer tipo de
indivfduo observador; isto foi a imagem-guia da ci&ncia moderna. Do
outro extremo, estd a id6ia de uma pessoa, misticamente
experienciando a unidade do mundo e nSo mais confrontada por um
objeto ou mundo objetivo; isto tem sido a imagem-guia do misticismo
asi^tico. O nosso pensamento situa-se em algum lugar entre essas
dues conceitua-lizagdes limitadoras; temos de manter a tensSo
resultante destes dois opostos

Werner Heisenberg.
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Existe um territ6rio intermediario da experiSncia humana e animal que jaz
na penumbra, situado a meio caminho entre a mente consciente na sua
consciencia desperta aqui, e o mundo fisico, que todos consideramos
como real e la fora. Embora Heisenberg na cita5o acima apenas se refira

a uma "tenso" existindo entre o mundo interno do individuo e o mundo
externo do objeto, talvez estivesse se referindo a uma nova visSo conceitual

do universo da mente e da materia, baseada na fisica quantica. Irei referir-

me a este conceito como o "campo imaginal" e expiicar o que isto

apresenta em conexao com o universo sonhando.
Henri Corbin, famoso estudioso do Islao, foi o primeiro europeu a

utilizar o termo campo imaginaP Na sua visao, este campo 6

ontologicamente real, como sugerem minhas pesquisas dentro do campo
do xamanismo^ e sonhos, podendo ser mais real do que a realidade que
normalmente percebemos. Entretanto, e uma realidade que geralmente
existe situada alem de nossa percep?ao normal, embora aparega-nos na
forma de sonhos ou outros fenomenos relacionados, tais como a experiencia
de quase morte e possivelmente, raptos por UFOS^

Por mais moderno que este conceito de realidade possa nos

parecer, os aborigenes Australianos afirmam ter uma memoria deste

campo que vem de 150.000 anos atras*. Chamam a esta memoria, de m
Tempo de Sonho que, ao seu ver, contem todo o passado, presente e/\
future. Deste campo, o mundo da mente, materia e energia tem suas

origens. E tudo isto surgiu, ha muito tempo atr^s, como um sonho do
Grande Espirito. Desta maneira, o pensamento aborigene sugere que o

universo ou Deus, esta sonhando a existencia de tudo aquilo que
experienciamos e que este sonho apresenta um elemento mitol6gico
definido, ou como colocaria C.G. Jung, um elemento arquetipico.

Porquanto as culturas ocidentais possam vir a lembrar-se, sempre
houve uma profunda fascina?ao com os sonhos. Eles foram considerados
como possuindo poder divinatorio ou de antever o future; tambem foram
considerados como um redespertar de mem6rias do passado e mesmo, de
vidas passsadas. Muitas culturas acreditam que durante o sonho, a alma
abandona o corpo e viaja a outros muitos. Realmente, a Biblia nos recorda
dos sonhos profeticos de Jose. Temos ainda os sonhos que se diz

conferirem poderes criativos ao sonhador. Temos apenas de pensar nos
sonhos do poeta-filosofo William Blake para lembrarmos do poder prof^tico
e criativo do sonho.

Recentemente surgiu um grande interesse em sonhos lucidos'.

Este sao bastante diferentes dos sonhos ordinaries, em conteudo e

experiencia. Suas caracteristicas distintas sao a consciencia que se est^

sonhando enquanto o sonho prossegue e os detalhes vividos que se pode
recordar depois deste. Tamb6m se pode sentir uma esp^cie de controle

dos eventos no decorrer do sonho lucido. (Fago uso desta expressao
porque em meus proprios sonhos lucidos, o individuo sonhando sente-se
diferente da pessoa desperta normal de varias maneiras, embora ao
mesmo tempo sei que sou eu, tambem. A diferen9a mais marcante e a

percep;:ao de estar dividido em duas mentes conscientes: a pessoa
adormecida, em casa na cama e a pessoa experienciando o sonho,
sabendo o tempo todo que esta em casa, na cama). Ao despertar temos a

recupera?o imediata do sonho.
Recentemente five a oportunidade de entrevistar pessoas que nSo

somente apresentavam sonhos lucidos mas que, aparentemente, eram
tamb6m capazes de despertarem, noite ap6s noite, num mundo paralelo
onde apresentavam uma vida continua, num corpo diferente. (Eu mesmo
five essa experiencia, assim como sonhos lucidos ordindirios).

IhVESTl

MCTEC
EMI

CONSCIENl



>ONHANDO:

:^IT0PIC

\E A MATERIA

Pretendo aqui apresentar um modelo dos sonhos e,

possivelmente, de outras experiencias de outro mundo baseado na
fisica quSntica, na existencia do campo imaginal e no aparecimento de

imagens holograficas no cerebro humano. Desejo sugerir que o cerebro
e algo como um receptor sensivel capaz de se sintonizar com este

campo intermedi^rio assim como com aquele que chamamos de este
mundo. Irei fazer uso do termo sonhar implicando uma ampla gama de

experiencias sensoriais que aparentemente existem ou so
experienciadas sem a intermediafSo de um componente objetivo obvio,

incluindo os sonhos ordin^rios, sonhos lucidos, experiencias fora do

corpo, xamanicas e de UFOS, assim como outras. NSo tentarei

descrever como estas experiencias diferem entre si, mas irei sugerir
nao somente como os sonhos e outras experiencias extra-mundanas
ocorrem, mas tambem como e que o cerebro sonhando e o consciente

desperto est3o atuando. Irei tentar explicar tanto a consciencia
normal quanto a do mundo dos sonhos, a partir de um novo ponto
de visao, psico-quSntico.

O ponto crucial de minha argumentagSo se apoia na existencia
deste campo intermedi^rio do qual nascem tanto a consciencia ordindirla

quantoadosonho. Desejo sugerir que a vidaque vivemos, pensamentos
e sentimentos que possuimos e mesmo, o prdprio mundo da materia e

energia, nascem deste campo imaginal. Desejo tambem sugerir que
aquilo que chamamos de sonhos sao imagens que emergem deste

campo atraves de um mecanismo holografico, envolvendo ondas
quanticas de informagSo que nascem tanto no passado como no futuro.

O QUE E O CAMPO IMAGINAL?

Embora o campo imaginal possa sugerir muitas coisas

dependendo dos interesses e educagao da pessoa, desejo fornecer uma
defini^ao deste baseada na fisica quantica. E um espago e tempo que
6, como a zona do AI6m da ImaginagSo de Rod Sterling, o campo da
imaginagao e do imaginal.

Ainda assim, imaginagao n3o e realmente a palavra correta

para descrever este algum lugar. Isto porque dele surge tudo que
subjetivamente existe no interior de nossas percep?6es - nossos
pensamentos, sentimentos, sensagoes, o espago fisico, tempo e mesmo
a materia. Para compreender isto e sermos capazes de ver sua relevancia
a experiencia do sonho, vamos utilizar a perspective de fisica quantica
para observarmos como surge nossa experiencia subjetiva do mundo.

Tenhoestudado a fisica quantica pormuito tempo e me interesso
muito sobre como a consciencia e a fisica quantica se interpenetram^
Estou especificamente interessado em algo que 6 bastante bem conhecido
na fisica quantica como o efetto do observador^ Um sistema quantico
geralmente existe numa superposi?ao de estados. Estes estados
correspondem aos atributos observaveis e portanto, mensuraveis, de
nossa experiencia do mundo.

Por exempio, existem estados correspondentes a localizagao de
objetos fisicos. Antes que sejam observados, estes estados existem
como ondas-nuvens fantasmagoricas de possibiiidades espalhadas
ao longo do espa?o e tempo, como uma nevoa misteriosa. Os fisicos
chamam a esta nevoa de superposigdo de ondas quanticas.

Subitamente, com a percep?ao, observagao ou cognigao, esta
multidaode estados torna-se umunicoestado. Nojargo, istoechamado
de redugao do pacote quantico. Isto significa que uma vez que um
determinado estado 6 conhecido, sua onda de probabilidade deve ser

singular, pontuda num determinado lugar e tempo ao inves de ser
difusa e espalhada pelo espago e tempo. Quando esta ponta ocorre na
onda, objeto assume um aparecimento fisico e o observador daquele
objeto tem uma experiencia cognitiva.

Mas ninguem sabe como essa subita realidade pontuda aparece.No existe nada dentro da pr6pria fisica quSntica que prediga esta
ocorrencia. Esta subita ponta de realidade constitui a base do Principio
de Incerteza de Heisenberg e deu origem a muitas interpretagSes
diferentes, todas, exceto uma, exigindo a existencia de sistemas de
crenga metafisica situados fora do campo da fisica quantica. A unica
excegSo e talvez a menos aceit^vel, embora seja a unica que permanece
dentro dos limites da fisica quSntica. Ela diz que o colapso pontudo no
acontece.
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Esta visao 6 chamada de interpretagdo multi-mundos da
mecdnica quSntica e diz, claramente, que todas as possibilidades existem
simultaneamente. Elas existem agora, existem antes e depois, como urn

entremear fantasmagdrico de seqijencias de hist6rias de eventos que se

estendem para tras ao inicio do tempo e para a frente, ate o seu fim. Essa
viso de possibilidades entremeadas assemelha-se ao conceito aborigene
do Tempo de Sonhos e do campo imaginal de Corbin. Gostaria de
salientar que estas s3o a mesma coisa vista a partir de bases culturais e

intelectuais diferentes.

Nessa viso de mundos paralelos entremeados, as ondas quanticas
movem-se imaginalmente, como se o tempo nada mais fosse do que uma
dimensao do espag;o. Nao existe uma seta do tempo presente. O que foi

passado e ird ser no futuro s3o visto como nada mais significante do que
aquilo que se situa d direita ou esquerda da nossa locaiizagSo no espago.
Assim, fala-se do passado e do futuro como existindo do momento
presente, agora. Dada esta interpretagSo, como 6 que a experiencia do

mundo, seja como consciencia sonhando ou desperta, surge?

MENSAGENS DO C^REBRO HOLOGRAFICO

CM
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Como e que somos capazes de experienciar algo, seja proveniente
de nossos sistemas nervosos e cerebros ou do mundo externo ou de algo

que aparentemente e gerado no cerebro, como um sonho criado ao
dormir? Como e que nasce a consciencia?

Deixem-me sugerir uma resposta. Estou especulando, e logico,
mas acredito que nosso atual conhecimento sobre as imagens holograficas

pode nos guiar.
Os hologramas sao construidos a partir de ondas de luz interferindo

entre si e deixando suas marcas num material fotossensivel piano ou
bidimensional. Essas ondas provfem de duas fontes: uma fonte de luz

coerente e do reflexo dessa onda por um objeto fisico. Quando a luz

dessas duas fontes 6 absorvida pelo material fotossensivel, um padrSo de
interferencia e registrado. Mesmo que este registro seja feito sobre uma
superficie plana, quando uma fonte de luz ilumina o holograma, uma
imagem tridimensional deste aparece.

A percepgao da realidade tal como acontece em nossos cerebros

e sistema nervoso e, como acredito, uma sequencia de hologramas
seguindo-se uns aos outros a medida que a experiencia ocorre no tempo.
No cerebro, ondas quanticas estao produzindo eventos e tambem sao,

simultaneamente, a percep?ao e ilumina5o daqueles eventos. Assim e

criado um holograma no cerebro.

Existem alguns elementos, tanto do processo de constru^So do

holograma como do campo imaginal que tornam essa hipotese mais
defensavel. Por exempio, dados obtidos pelo fisiologista ganhador do

premio Nobel, Georg von Bekesy, indicaram que individuos privados de
seu sentido de viso iriam sentir sensagSes num espa?o onde nenhuma
parte de seus corpos estava presente. Colocou vibradores nos joelhos de

pessoas e Ihes pediu para abrirem as pernas. A medida que a frequencia
vibratoria era alterada, a sensagio parecia pular de um joelho a outro e

depois, em certas frequencias, parecia provir de um espago situado entre

OS dois joelhos. As vibra?6es produziram padrSes de interferencia no

cerebro do individuo e assim recriaram holograficamente uma experiencia
de realidade objetiva.

A sensagio de sentir algo la fora no espago, quando o sentido

visual 6 ocluido nao 6 mais misteriosa do que a sensagao de ver algo la

fora na visSo normal. A visSo surge holograficamente da mesma maneira

que as sensagoes de percepgao surgem. Assim, acredito, o conceito

holografico explica como recriamos nao somente a realidade visual, mas
todas as sensa?5es da realidade. Reconstruimos a realidade ao

produzirmos um holograma visual, de ^udio e sensorial em nossos
cerebros. Ninguem sabe exatamente o que existe la fora.

Com isto, temos de encarar dois problemas obvios: 1- onde se

situa individuo? e 2- onde e criado o objeto? Deixem-me focaiizar a

experiencia visual na tentativa de responder essas perguntas. Descobrimos

que responder uma e responder a outra.

ONDE ESTA O SEU 'EU', SUA ALTEZA?

Onde a visao se estabelece e onde o observador existe so coisas

extremamente dificeis de discutir. Quase todo o mundo que falou sobre o



observador nos sonhos ou sobre este assunto na vida ordinaria ird

encontrar alguma dificuldade com aquJIo que irei colocar aqui.
Onde estd a pessoa que vg o holograma construido dentro do

c^rebro? Onde est^ aquele homunculo sentado no interior do cerebro e

olhando o espet^culo? Em toda minha pesquisa, ainda tenho de
encontrar a localizaQdo daquele observador da reaiidade dentro do
cerebro ou do sistema nervoso. Assim, mesmo o mundo objetivo

pareceria estar perdendo seu apelo como reaiidade verdadeiramente
objetiva, uma vez que depende t3o intensamente do subjetivo.

E com reia^So ao subjetivo? Assim como o "verdadeiro" objetivo,
tal como a face do gato em Alice no Pais das Maravilhas, que parece
desaparecer, sou levado a concluir que, mesmo no caso de algo
subjetivo, nSo existe nada 16 fora. N3o existe a pessoa. Como ensinou

Buda, nao existe o eu, nenhum tempo, nada ^ real. O uso que o
Frances faz da palavra personne 6 para implicar ningu^m. N2o acho
queexista umatestemunha, qualquerobservadorfundamental presente,
por mais estranho que isto possa parecer. E uma ilusao. Mas se for

assim, ento o que est^ acontecendo? No me compreendam mal.
Existe algo acontecendo, mas n3o ^ aquilo que Ihe parece, porque na
reaiidade voce nSo existe.

O NASCIMENTO DA EXPERieNCIA

No mapa de mundp da fisica classico, toda a expehencia esta

representada porsequenciasdeeventos. Todososeventossaodescritos
por tres atributos: massa ou energia, espaQO e tempo. Aqui jaz o

problema. Isto porque um evento nio pode ser verdadeiramente
descrito desta maneira. A razao disto e sutil e nada tern a ver com a
natureza da fisica quSntica - particularmente o papel do observador na
criapao das possibilidades das atuallzadas que constituem a experiencia.

Na verso multimodos da fisica quantica, o observador, ao
observar, e acoplado d coisa observada. Antes que seja observado, um
sistema existe como uma mistura de um niimero infinite de estados
possiveis. Quando o observador ingressa no jogo, ele ou ela na
reaiidade observam cada um daqueles estados, embora cada um exista
num mundo diferente. O observador 6 pego por aquilo que e observado
e pareado com este num dado mundo. Assim, quando um observador
observa um eletron na posigSo A num atomo, o eletron parece estar
afixado naquela posipo. Mas as outras posi?6es possiveis do eletron
nao deixam de existir. Existe ainda um observador, observando o
mesmo eletron na posiQo B - mas num mundo diferente.

Assim, no acontece que as outras possibilidades de nuvens-
ondas fantasmagoricas subitamente se dissipem enquanto que uma
delas se materializa, mas sim que todas as possibilidades estao presentes
e observador esti acoplado a cada uma delas. Em cada mundo, onde
exista um atributo fisico, existe um observador observando aquele
valor para aquele atributo. No modelo holografico cerebral que estou
colocando, o observador ao observar, na reaiidade passa a fazer parte
do holograma. O observador assim 6 transformado pelo seu ato de
experienciar os fenomenos.

O observado e o observador sao a mesma coisa, ao mesmo
nivel de um holograma vivente situado dentro do cerebro. Ainda assim,
OS hologramas ordinaries requerem um observador situado fora do
holograma. O que faz com que o holograma cerebral seja tao diferente
de todos OS demais hologramas?

A diferenpa 6 que o holograma 6 um constructo tridimensional
(3D) - uma pelicula espessa ao inv6s de fina, provavelmente consistindo
da c6rtex que recobre o velho c6rebro. Todos os hologramas laser-

6pticos que os humanos construiram atualmente so bidimensionais
(2D), bastante bons para recriarem imagens em 3D.

O c6rebro, entretanto, 6 um objeto tridimensional, se parecendo
com um tapete espesso, convolute. Uma vez que hologramas 2D
reconstruem imagens 3D, por analogia, um cerebro 3D poderia ser dito
como sendo capaz de reconstruir uma imagem tetradimensional (4D).
Isto e aquilo que chamo de experiencia cognitiva ou sensorial. Estou
sugerindo que o tempo, definido por Einstein como a quarta dimensao,
e reconstruido pelo holograma cerebral. Mas, se o tempo e um constructo
cerebral, entSo como 6 que o tempo seria experienciado? A resposta e
voce. Sim! Voc6...
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Essas experiencias holograficas no cerebro sSo como claroes; cuja
seqijencias de clar5es acabam constituindo tanto a origem do tempo como
do eu. Os clardes sSo o desenho e o observador do desenho ao mesmo
tempo. Em hologramas 2D normals, temos urn observador observando o

holograma, que est^ separado do observador. Nas sequSncias 3D, o
observador e o holograma sao a mesma coisa. N3o existe ninguem
observando a movlmenta^cio Interna da cdrtex cerebral, j3 que esta 6 o

prbprlo observador. O eu e a sequencia de eventos daquela movimentagSo.
Assim eu surge no tempo.

Existe um campo primal do qual tudo isto surge? Diria que sIm e o

conectaria com o campo Imaglnal. No campo Imaginal nSo existe nem
tempo nem espa?o. Mas dele, todas as possibilldades e todos os observadores

surgem. Nele o objetivo e experlenclado como espa^o e o subjetivo como
tempo. Isto ocorre porque aqullo que queremos definir como objetivo esta

Id fora, enquanto que o subjetivo e experienclado no tempo, mas no tern

um componente espacial. A fisica cl^ssica via o tempo como uma dimens3o
real. A Relativldade comepou a ver o tempo como uma dimensSo imaginal,
mas somente com a teoria quantica e que fol totalmente compreendldo
como tal.

A montagem das informapSes sensorials a partir do campo Imaginal
cria uma a^So no cerebro a que damos o nome de consciencia. A consclencia
do eu dos eventos, nada mais ^ que o mapeamento da experl^ncia ao longo
do tempo. A consciencia ordinaria ou desperta de eventos, 6 o mapeamento
da experigncla no espago. A consciencia no sonho 6 o mapeamento da

experlncia no campo imaginal. A consciencia desperta e do sonho ocorrem
simultaneamente: a consciencia do sonho e simplesmente suplantada pela
consciencia desperta quando estamos despertos e vice-e-versa, quando
adormecldos em nossos leitos.

Assim, mundo do espago, tempo, materia, energia, pensamento e

sensagao nascem do campo imaginal. Tanto espa?o e tempo emergem
como dimensoes resolvidas do campo imaginal, reglstradas pelo holograma
cerebra a cada momentol.

O SONHO DO UNIVERSO SONHANDO

As Imagens holograficas em 3D s3o diferentes daquelas em 2D.
Uma diferenqia e que existe um numero infinite de imagens da varledade 3D:
Isto se correlaclona com a teoria da fisica quantica de multl-mundos. A onda

que llumina o holograma representa todas as possibilldades que podem
existir. Na fisica quantica, o progresso dos possiveis estados do atomo na
sua atuallzagSo (ou seja, na sua concretiza^So numa realldade "objetlva')
nasce de um tipo de dupio movimento: a Interferencia de padrSes de
interferencia que sao produzldas pelas ondas produzidas pelo proprio
movimento 6 que d^ origem as probabilldades (Nota do tradutor: na

formafSo de um holograma, se faz uso de um unico feixe de luz coerente

(laser) que, dividido em dois feixes, um Ira ser diretamente registrado na

placa fotossensivel, enquanto que o outro, ira primeiramente interagir com
objeto a ser registrado, antes de ser Igualmente registrado pela mesma

placa fotossensivel na forma de padrSes de Interferencia, logo temos um
exempio de um movimento -luz coerente - produzlndo uma Interferencia em
si mesmo, Isto resultando num holograma 2D.) Estas probabilldades tornam-
se camlnhos atraves do espaqio e tempo "reals'.

O observador est^ em todos estes caminhos, simultaneamente.

Aqueles camlnhos que tendem a aproximarem-se entre si em termos de

possibilldades, dSo origem ei nossa consciencia ordiniiria desperta.
Aqullo que chamamos de eu nada mais e que a percep9o dos caminhos
mais comumente trilhados e e onde surge o nosso sentldo de escolha. A
cada ponto no tempo, existem outros camlnhos mais ou menos comuns.
Geralmente notamos apenas os camlnhos mais provaveis.

Quando 6 que um sonho e experienclado? Sabemos agora, atrav6s
do trabalho de J. Allan Hobson* e outros, que existe um mecanismo no
tronco cerebral que desliga os estimulos provenientes do mundo externo,

quando estamos adormecldos. Quando desativamos o fluxo de informagSes
que vem do exterior, apenas a informapao residindo no sistema e percebida.
Chamamos Isto de realldade subjetiva. Durante o sonho, a realldade

subjetiva 6 tudo que podemos experienciar.
Na consciencia desperta ordinaria, ambas realidades, subjetiva e

objetiva estSo tentando se impor sobre nosso cerebro. Mas a realldade do
sonho 6 suplantada pela quantidade e Intensldade dos estimulos que nos



chegam a partir do mundo exterior. Voce esta sonhando agora. Assim
como todos nos. NSo percebemos isto normalmente, devido ao acumulo
de informaQSes provenientes do mundo externo, solicitando

processamento cerebral. E, enquanto estamos observando o mundo
externo, o nosso sentido de ser, assim como o nosso sentido de
realidade subjetiva tornam-se dificeis de serem observados
(Provaveimente, quando o ambiente torna-se menos sedutor e nos
encontramos num estado de aborrecimento, existe uma tendencia de

registrar melhor este segundo estado de sonho, naquilo que chamamos
de sonhar acordado, ou imagina^ao, nota do tradutor).

Ainda assim, torna-se possivel observar o eu sonhando. Durante
certas experiencias pouco usuais do estado desperto, tais como a

inicia^ao xamanica, indugSo de transe, meditapio e possivelmente, nas

experiencias que sao traduzidas como encontros com UFOS, a por9o
expandida ou sonhadora do eu do holograma e experienciada.
Algo semelhante podera acontecer durante as sincronicidades. E uma
hist6ria sem fim. Voce podera observar a testemunha observando a

testemunha que observa a testemunha. Podemos seguir em frente peia
eternidade, porque existe um numero infinite de testemunhas. O processo
segue-se peia eternidade, como quando observamos nossas imagens
refletidas em espelhos pareados.

No existe nenhuma pessoa presente. A pessoa 6 um constructo.
Assim que voce percebe que e um constructo, imediatamenfe ingressa
num estado de testemunho. Uma vez dentro deste novo estado, voce ve

que ainda e uma proje?ao. Uma vez que est^ num estado de testemunho
de si mesmo, fazendo seja aquilo que esteja fazendo no momento do
testemunho, vera que isto nada mais passa que outra ilus3o. Se voce
continuar fazendo isso, ira normalmente cavalgando uma sequencia
infinita de espelhos, numa aventura que lembra a Jornada de Alice
atraves do espelho.

Poderemos interpretar isto como um caminho conduzindo ao
Deus-Eu ou ao Espirito Sonhador aborigene australiano original.
Tambem poderemos aceitar que nao h^ nada.

Agora, por que sonhamos? Como disse, o sonho em si mesmo 6
testemunhado quando bloqueamos os estimulos externos. Num sentido
mais real, enquanto sonhando, tornamo-nos mais conscios daquilo que
estamos fazendo naquele precise momento, daquilo que esta acontecendo
tempo todo dentro de nosso cerebro: o processamento continue das

imagens holograficas. Essas imagens, esta continua reconstrugao do

holograma e algo vital, se desejamos sobreviver e, mais importante
ainda, tornarmo-nos totalmente conscientes.

Aprendi isto nas selvas do Peru, com os xams. Fui capaz de ter

imagens semelhantes a sonhos enquanto debaixo da influencia de
ayahuasca. Nessas experiencias de sonhos despertos, notei que algumas
imagens assemelhavam-se a sonhos liicidos (sonhos onde a pessoa
adormecida possui a consciencia de que esta sonhando e algum grau de
controle sobre os eventos do seu proprio sonho, nota do trad.), embora
a maioria das imagens no eram. A lucidez simplesmente acontecia por
curtos espapos de tempo, geralmente nao mais que alguns segundos, de
forma aparentemente casual. No restante do tempo, as imagens eram
difusas e algo sem sentido. Os episddios lucidos sempre ocorriam em
cores plenas, com um sentido de presenga pessoal na cena, um total

senso de realidade permeando a experiencia destes mementos. Sentia-
me como numa especie de truque magico eu espetaculo. Interpretei isto

tudo como uma esp6cie de Disneylandia do cerebro e, por um breve
instante, percebi o segrede de como o truque era feito.

O SHOW MAGICO DO UNIVERSO

"Voc tamb6m aprendeu o segrede do ho - que nSo existe algo
como tempo?"

"Sim, Siddhartha, 6 isto que quer dizer? O rie est^ em todos os
lugares ao mesmo tempo. Na fonte e na foz. Na cascata, no leite, na
corrente em movimento e nas montanhas. em todo lugar. O presente
apenas existe porsienSo asembrado passado nem a sombra de future".

"^ isto", respondeu Siddhartha, 'E ente aprendi que enquanto
revia a minha vida, ela tamb6m era um ho. Siddhartha o menino,
Siddhartha e homem madure e Siddhartha o velho estavam apenas
separados por sombras, nSo peia realidade."
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"As vidas anteriores de Siddhartha tamb6m nSo se encontravam
no passado, a sua morte e retorno a Brahma n3o estavam no futuro. Nada
estava, nada estar^, tudo tern realidade e presenga."^

A partirdo ponto de partida do espago, tempo e materia, as ondas
quSnticas no cerebro vao para frente e para tras no tempo e criam
caminhos neurais a partir dos quais o comportamento habitual nasce.
Isto define a estrutura do holograma, no qual todas as imagens sSo
registradas como uma mistura de fato e mito.

O sinal retornando no tempo a partirdo futuro tem de correlacionar-
se com aquele que vem vindo atraves do passado. Este e o porque de nao
sermos capazes de vero futuro com facilidade. Estamos mais preocupados
com a sobrevivencia do que em viver o nosso mito. Chamamos a isto de
condicionamento do passado. Este condicionamento nos impede de
ver futuro. As pessoas que tem essa visao sao capazes de iluminar os
hologramas do cerebro de uma maneira diferente.

No podemos mudar com facilidade os caminhos neurais que
foram fixados durante periodos criticos de crescimento: nSo podemos
mudar estruturas com facilidade. Este e o porque da psicologia encontrar
tamanha dificuldade com os seus pacientes. Tudo que podemos fazer e

perceber que no temos de iluminar o holograma sempre da mesma
maneira, sempre que uma situaf^o nova nos surja pela frente. Por
exempio, voce esta com uma pessoa e percebe que esta ficando muito
irritado ou irado com algo que ele ou ela Ihe disse. Provavelmente, vocS
esta revivendo uma reagao a um de seus pais quando tinha seis meses
de idade e registrou uma reagao de ira deste contra voce. Quando isto

surgir no momento presente, tudo que necessitamos 6 reconhecer que a
ira que estamos sentindo e apenas um mero programa induzido quando
6ramos bebes; um tipo de lavagem cerebral. Ao mesmo tempo, se
aceitarmos a premissa de que no existe nenhuma pessoa no sentido
convencional da palavra, temos de aceitar que 6 o universe que est^
fazendo as escolhas.

Dada a condigSo de atemporalidade das ondas quanticas ate
mesmo vidas passadas poderiam estar atuando nesse reviver hologr^fico.
Essas vidas so carreadas pelas ondas quanticas do universe e sSo
provavelmente percebidas no c6digo de DNA que herdamos de nossos
pais. Finalmente, se voltamos para tras no tempo o suficiente, iremos ver

que toda a humanidade surgiu de um ou dois ancestrais comuns. O
sistema de DNA pode ser visto como uma vasta biblioteca, contendo
ondas de informagSes holograficamente registradas, ou funcionar como
um sistema receptor para ondas quanticas que foram construidas para a
humanidade.

Poderemos perguntar de onde essas ondas quanticas estSo
vindo. Neste ponto, e conveniente retornar ao Tempo de Sonhos ou
Grande Espirito do pensamento aborigene. Neste ponto, a vis3o aborigene
e do mundo cienti'fico comepam a se unir; poderemos dizer que as ondas
quanticas s3o as ondas cerebrals do Grande Espirito.

Somos todos feitos do mesmo material. Todos temos acesso i

mesma biblioteca. Mesmo nossas conexSes com plantas e animals
podem ser vistas ao olharmos as semelhanpas existentes nas estruturas
do DNA e outras moleculas. Somos todos parte de uma grande familia.

Assim, poderemos ter acesso a memorias de vidas passadas que pare-
ceriam extremamente distantes em comparagSo k nossa familia atual.

Assim a individualidade, no sentido de que cada um de nos 6 uma
entidade unica e

, fundamentalmente, uma ilusao. Almas individuals sao
construgoes egoistas do Grande Espirito.

Existe apenas uma unica alma, um eu. Esse eu, que os aborigenes
chamam de Grande Espirito ainda esta sonhando. Esse sonho e o
universe e 6 tambem o sonho do universe. O observador do sonho e o
sonho s3o a mesma coisa. Podemos apenas perguntar o que ira acontecer
quando o sonhador despertar.
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AS AVENTURAS DE NASRUDIN

SEMJUiZO
Alguns amigos de Nasrrudin correram at6 a

casa de cha onde ele estava e gritaram:
- Nasrudin, venha depressa! Sua mulher

perdeu o juizo!. Estei gritando e quebrando tudo na

sua casa!

Nasaidin simplesmente continuou sentado,

bebendo o seu cha. Em seguida falou:

- Em todos estes anos, nunca soube que
minha mulher tivesse algum juizo. Como entao

pode ela perder algo que nunca teve?

PALAVRASDE SABEDORIA
Certo dia, Nasrudin ficou de pe no meio da

praga piiblica e disse:

- Venham todos, tenho algumas palavras

de sabedoria para Ihes contar!

- Por favor, conte!, gritaram as pessoas.
- Voces todos gostariam de ficar ricos sem

ter de trabalhar, obter prosperidade sem esforgo,

progresso sem dificudades?
- Sim! ^ logico!, gritaram todos.

- Eu tambem..., respondeu Nasrudin.

ASTROLOGIA
Algumas pessoas perguntaram a Nasrudin:

- Qua! e o seu signo solar?

Ele respondeu:
- O Bode
- Que? Mas nao existe nenhum signo do

Zodiaco com este nome!

Nasrudin disse:

- Ora, quando eu nasci, disseram a minha

mde que eu era um Capricornio (Cabrito).
- Entao nao ha nenhuma duvida, disse um

dos homens.

Nasrudin respondeu:
- Bem, agora tenho quarenta anos de idade.

Sera que um cabrito (capricornio) nao pode ter

crescido ate virar um bode?

LOGO TERMINA
Um dos vizinhos correu ate onde estava

Nasrudin e disse:

- Por favor, precise de sua ajuda! Venha

rapidamente ate minha casa! A minha mulher e

minha irm estao lutando entre si!

- Sobre o que? Suas idades ou suas

aparencias? , perguntou Nasrudin.

- No, sobre outra coisa, respondeu o

homem.
- Entao sossegue e va calmamente para

casa, disse Nasrudin confiante ao homem, tenho

certeza que logo a briga estar^ terminada!

VENDENDO OVOS
Certo dia Nasrudin comprou uma grande

quantidadedeovoseimediatamentesaiuvendendo-
os por um prefo menor do que havia pago por eles.

Quando Ihe perguntaram por que havia

feito aquilo, respondeu:
- Certamente voces no querem que eu

fique com a reputapao de um especulador!

SABEDORIA
Uma vez, certa pessoa perguntou a

Nasrudin:
- Como que se obtm a sabedoria?

Nasrudin respondeu:
- Sempre ouga com atengSo aquilo que os

homens s^bios e cultos Ihe dizem. E se voce estiver

falando a outra pessoa, ouga com aten^o aquilo

que voce esta dizendo!

SEMPRE EXISTE ESPERANQA
Uma vez, Nasrudin ficou acamado porque

estava seriamente doente. Mas mesmo assim,

encontrava energia para fazer piadas.

Sua mulher ficou muito preocupada com
sua saude e nao conseguia refer suas lagrimas.

Quando ele a viu chorando, disse-Ihe:

- Meu bem, por que esta chorando? V^ e

lave rosto e coloque seu melhor vestido e coloque
um sorriso em seu rosto!

- Mas Nasrudin, disse sua mulher. Nao

posso fazer isto enquanto voce estiver assim

sofrendo tanto e com tantas dores!

- Sim, voce deve, respondeu Nasrudin. Eu

quero que voce fa?a isso, porque sei que Ezrail, o

Anjo da Morte logo ira chegar e se ele vir o quao bela

voce e, talvez ele mude de ideia e leve voce em
meu lugar...

ERA O MEU PONTO, MESMO...

Um dia, enquanto Nasrudin estava montado

em seu burrico e indo a toda velocidade, caiu.

Todas as criangas o rodearam e come?aram a fazer

gracejos dele, dizendo:
- Oh, Nasrudin, como e que voce caiu?

Ele, tentando esconderseu emba("'a?o, disse

a elas:

- De que estao rindo? Eu ia descermesmo...
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O mito cristao permaneceu vitalmente

inatacado por um milenio - ate que os primeiros
sinais de uma maior transforma^do da consciencia

come9aram a aparecer no seculo onze'. Dai em
diante, os sintomas de inquietude e diivida

aumentaram, ate que no final do segundo milenio.

OS contornos de uma catastrofe universal tornaram-
se aparentes, de inicio na forma de uma amea^a a

consciencia. Essa amea(;a consistia no gigantismo
- em outras palavras, uma insolencia da consciencia,
na afirmaQao: "Nada e maior que o homem e as suas

obras". A outra, o mundanismo, a transcendencia
do mito Cristao perdida, e com ela a visSo de que a

compleitude e alcanQada no outro mundo.
A luz e seguida pela sombra, o outro lado

do Criador. Esse desenvolvimento alcamjou seu

cume no seculo vinte. O mundo Cristao agora
verdadeiramente esta sendo, confrontado pelo
principio do mal, pela injusti(;a desnuda. tirania.

mentiras, escravidao e coer^ao da consciencia. Sua

primeira erup^ao violenta surgiu na Alemanha.
Esse derramamento de mal, revelou em que extensSo

Cristianismo havia sido minado subterraneamente
no seculo vinte. Frente a isto, o mal nao mais pode
ser minimizado pelo eufemismo da privation boni

(ausencia do bem). O mal tornou-se uma realidade

determinante. N3o mais pode ser desconsiderado
do mundo por uma circunlocu(;ao. Temos de

aprender a lidar com ele, uma vez que aqui esta

para ficar. Como podemos viver com ele sem
conseqiiencias terriveis e algo que ainda nao pode
ser presentemente concebido.

Em qualquer caso, necessitamos de uma
reorientagao, de uma metanoia. Tocar o mal tras

consigo grave perigo de sucumbir a ele. Devemos,
portanto, nao mais sucumbir a nada, nem mesmo ao
bem, Um bem ao qual sucumbimos, perde o seu
carater etico. No que haja nada de mal nisto,

embutido, mas o fato de termos sucumbido a ele e

que pode gerar problemas. Toda forma de vicio e

ma, nao importa se o narcotico e o alcool, morfina
ou idealismo. Temos de evitar pensar no bem e mal
como opostos absolutos. O criterio de a<;ao etica

nao mais pode consistir na visao simplista de que o
bem tem a for^a de um imperativo categorico,
enquanto que o dito mal pode resolutamente ser

afastado. O reconhecimento da realidade do mal
necessariamente relativisa o bem e o mal, da mesma

maneira, convertendo ambos em metades de um
todo paradoxal.

Em termos praticos, isto significa que o

bem e mal nao mais sao auto-evidentes Temos de

aceitar que cada um representa um julgamento.
Frente a perspectiva da falibilidade de todo

julgamento humano, nao podemos acreditar que
iremos sempre julgar corretamente. Poderemos
facilmente cair vitimas de erros de julgamento. O
problema etico e afetado por esse principio apenas
na extensao em que nos tornamos algo incertos

sobre avaliagSes morals. Ainda assim. temos de

realizar decisSes eticas. relativismo do bem e mal
nao implica de forma alguma que essas categorias
sao invalidas, ou que nao existam. O julgamento
moral sempre esta presente e carrega consigo suas

conseqiiencias psicologicas correspondentes Isto

porque a avalia9ao moral sempre esta fundamentada
nas aparentes certezas de um codigo moral que
pretende conhecer precisamente aquilo que c bom
e aquilo que e mau. Mas depois que reconhecemos

quao incerta e a base, a decisao etica torna-se um
ato subjetivo, criativo.

Nada nos pode aliviar do tormento da

decisao etica. Ainda assim. por mais aspero que
isto possa nos parecer, temos de ter a liberdade de.

em algumas circunstancias, evitar o bom moral
conhecido e fazer aquilo que e considerado como
mau, se a nossa decisao etica assim o exigir. Em
outras palavras, novamente: nao devemos sucumbir
a nenhum das opostos. Um padrao util e fornecido

pelo neti-neti (isto nao!- isto nao! uma negativa de
atuar apenas em termos de opostos, n. trad.) da
Filosofia Hindu. Em certos casos, o codigo moral e

inegavelmente anulado e a escolha etica e deixada
a cargo do individuo. Nada ha de novo nesta ideia;

nos dias da pre-psicologia, tais escolhas dificeis

tambem eram conhecidas e vinham debaixo do

capitulo de conflito de deveres.

Como regra, entretanto, o individuo esta

tao inconsciente que falha redondamente em
reconhecer suas potencialidades para a decisao.

Pelo contrario, esta constante e ansiosamente
buscando por regras externas e regulamentos que
possam guia-lo na sua perplexidade. Afora a

inadequa9ao humana generalizada. uma boa dose
de culpa por isso reside na educapao que promulga
as velhas generalizafdes e nada fala sobre os
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segredos da experiencia privada. Assim. todo

esforfo e feito no sentido de ensinar cren9as
idealisticas ou condutas que as pcssoas sabem. em
seus intimos, que nunca poderao desempenhar ou

alcan^ar. Tais ideais sao prcgados por autoridades

que sabem que elas mesmas nunca estiveram a

altura destes altos padrdes e nunca estarSo.

Ninguem nunca questiona o valor deste tipo de

ensinamento oferecido.

Portanto, aquele individuo que deseja ter

uma resposta ao problema do mal, tal como e

atualmente colocado, tern necessidade primeiro e

acima de tudo, de aulo-conhecimento, que e o mais

completo conhecimento possivel de sua propria
totalidade. Ele deve saber, implacavelmente, o

quanto de bem pode realizar e de que crimes e

capaz, deve tomar o cuidado de evitar considerar

urn como real e o outro como ilusao. Reconhecer

que ambos sSo elementos no interior de sua

natureza e que poderao vir a luz, caso deseje
- como

deveria - viver sem o auto-engano ou auto-ilus3o.

Entretanto, as pessoas estao geralmente

desesperancadamente mal preparadas para viver

neste nivel, embora existam muitas pessoas que
tem a capacidade para um insight mais profundo
delas mesmas. Tal aulo-conhecimento e de primeira

importancia, porque e atraves dele que nos

aproximamos daquele estrato fundamental ou
niicleo da natureza humana onde habitam os

instintos. Aqui se situam aqueles fatores dinamicos

pre-existentes que ultimamente governam as

decisoes eticas de nossa consciencia. Esse niicleo e

inconsciente e os seus conteiidos. no que se refere

aquilo sobre o que nao podemos estabelecer qualquer

julgamento definitivo. Nossas ideias sobre elc

tenderao a ser inadequadas, porque somos incapazes
de compreender sua essencia de forma cognitiva e

Ihe estabelecer limites racionais. Alcanpamos o

conhecimento da natureza apenas atraves da

ciencia, que alarga a consciencia; portanto o auto-

conhecimento aprofundado tambem requer a

ciencia, no caso, a psicologia. Ninguem constroi

um telescopio ou microscopic com um mero gesto
de maos, apenas apoiado na boa vontade, sem

dispor de um conhecimento de optica.
Nos dias de hoje, necessitamos da

psicologia pelas razoes que envolvem nossa propria
existencia. Estamos perplexos e estupefactos ante o

fenomeno do Nazismo e Bolchevismo, porque nada
sabemos sobre o homem ou. dispomos no maximo
de uma visao parcial ou distorcida deste. Se

tivessemos auto-conhecimento, isto nao aconteceria.

Estamos encarando a questao terrivel do mal e

sequer sabemos que ele esta a nossa frente, muito

menos como lutar contra elc. E mesmo que
soubessemos, ainda assim nao compreenderiamos
como e que ele apareceu aqui. Com gloriosa

ingenuidade, um homem de estado aparece com
uma declara9ao de que ele nao tem nenhuma

imaginagao para o mal. Ele esta certo: nos no
temos imagina93o para o mal, mas o mal nos tem
em seu poder. Algumas pessoas nSo desejam saber

disto e outras estio identificadas com o mal. Esta e

a situagSo psicologica do mundo atual: alguns se

chamam de CristSos e imaginam que podem esmagar
dito mal com seus pes, meramente pelo fato de

quererem fazer isto; outros sucumbiram a este e

nSo mais veem o bem. O mal nos dias de hoje

tornou-se um Grande Poder visivel. Metade da
humanidade prospera e se fortalece numa doutrina

fabricada pela racionalizacjao humana; a outra

metade adoeije pela falta de um mito correspondente
a situa9ao. As na96es Cristas chegaram a um im-

passe doloroso; seu Cristianismo esta adormecido
e negligenciou desenvolver o seu mito para alem,
ao longo dos seculos.

Nosso mito tornou-se emudecido e nSo
mais oferece respostas. A falta nao se encontra

nele, tal como afirmado nas Escrituras. mas apenas
em nos. que nao o desenvolvemos mais alem,

naqueles que, pelo contrario, suprimiram tais

tentativas. A versao original do mito oferece amplos
pontos de partida e possibilidades de desenvolvi-

mento. Por exemplo, as palavras que sSo colocadas

na boca do Cristo "Portanto, sede sabios como

serpentes e inocentes como pombas". Para que
proposito precisariam os homens da esperteza das

serpenles? Qual e a liga9ao entre essa esperteza e a

inocencia das pombas?
A velha questao colocada pelos Gnosticos:

De onde vent o mal?, nao recebeu nenhuma resposta
dada pelo mundo Cristao e a sugestao cautelosa de

Origenes, de uma possivel reden9ao do mal. foi

considerada uma heresia. Somos compelidos a

encontrar essa questao; mas estamos de maos vazias,

espantados e perplexos e sequer podemos aceitar

em nossas cabe9as que nenhum mito vira em nossa

ajuda. embora tenhamos uma urgente necessidade

de um. Como resultado da situa9ao politica e dos

aterrorizantes senao diabolicos triunfos da ciencia.

somos todos afetados por estremecimentos secrelos

e escuras antevisoes; mas nao sabemos onde esta a

saida e muito poucas pessoas realmente chegam a

conclusao de que nesta epoca o assunto e a alma do

homem, ha muito esquecida.
Assim como o Criador e um todo. da mesma

maneira a Sua criatura. Seu filho deveria ser. Nada

podedesviardoconceitoda totalidade divina. Mas.
sem sabermos. uma divisao daquela totalidade

ocorreu; desta emergiu um campo de luz e outro de

sombras. Esse resultado, antes mesmo do advenlo

do Cristo, estava claramente prefigurado. como

podemos observar inter alia na e.\periencia de Jo

ou no amplamente disseminado Livro de Enoc, que

pertence a tempos pre-Cristaos imediatos. Tambem
no Cristianismo. essa divisSo metafisica foi ampla-
mente perpetuada: Satan, que no Velho Testamento
ainda pertencia ao grupo intimo de Yahve, agora
formava o oposto diametral e eterno ao mundo
divino. Ele nao podia ser erradicado. Portanto nao

e de surpreender que tao cedo quanto o inicio do

seculo onze, surgiu a cren9a de que fora O'demonio

e nSo Deus que havia criado o mundo. Assim foi

soada a nota fundamental para a segunda metade do

aeon Cristao, depois que o mito da queda dos anjos

ja havia explicado que esses anjos caidos haviam
ensinado aos homens o perigoso conhecimento da

ciencia e artes. O que teriam a dizer estes velhos

contadores de estorias sobre Hiroshima?
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O LEGADO DE GURDJIEFF

UMA FESTA DE REMEMORAQAO
Por Kathleen Riordan Speeth

Agora, ha mais de quarenta anos depois de sua morte, o que
rests de Gurdjieff?

Por mais que honremos o homem, ele se foi. Apenas temos a

mem6ria. Urn metodo. Uma colefao de livros. Uma linhagem. Como
avaliar o legado que ele nos deixou?

Na terceira serie de seus escritos, A Vida Somente E Quando,
EntSo, 'Eu Sou', urn ritual que ali est^ descrito pode servir aos nossos

propositos. Quando alguem morria nos tempos antigos, de acordo
com Gurdjieff, o cadaver era enterrado no quarto dia, com cerimonias

religiosas feitas em frente de todos os amigos e herdeiros do falecido.

EntSo, alguns dos seus parentes e amigos mais proximos voltavam

para a casa do falecido e ali mantinham durante tres dias, aquilo que
era chamado de Uma Festa de Rememoragdo, na qual eles somente
discutiam os erros cometidos pelo seu querido amigo a quem
recentemente haviam dado as suas despedidas, isto enquanto
comendo e bebendo as expensas do falecido.

Gurdjieff recomendava esse procedimento, pelo menos por
indicapSes, ao inclui-lo num livro que foi visto como o mais esoterico

dosseustrabalhos. Portanto, dei-meaotrabalhodeencontraralgumas
pessoas que realmente estavam sofrendo a sua aus^ncia e estavam
dispostas a participarde um eco moderno deste ritual. A montagem
consumou-se ao redor de uma suntuosa mesa de banquete. Por

algum tempo, apenas os agradaveis ruidos de um comer e beber

prazerosos podiam ser ouvidos. Mas gradualmente um silencio

apareceu, espalhou-se sobre o grupo e come?ou a nos oprimir. Era o

momento de come^ar a falar - mas quem daria o inicio aos

procedimentos?
Finalmente, talvez mais para escapar ci tenseio do que para

falar o que realmente sentia, uma senhora idosa que havia gasto
muito tempo estudando o Sistema

, levantou-se e ofereceu a sua mais
sincera avalia?o possivel: Experimentando no Instituto para o
Desenvolvimento Harmonioso do Homem, declarou ela, Gurdjieff
buscou por maneiras de transmitir um m6todo de transformagSo
humana que havia encontrado em algum lugar do Oriente ou que
talvez tivesse ele mesmo sintetizado atrav6s de muitas e diferentes
fontes. ^ muito proveivel que veto a descobrir um ensinamento prove-
niente de uma sabedoria atemporal. Ainda assim nSo estava muito

seguro disso. Por que 6 que, entSo, permitiu-se brincar com tais

coisas? Por que 6 que improvisou? Um professor n3o 6 algu6m com
a disposigSo de ensinar, mas algu6m com as qualidades e solicitagOes
para assim fazer. Um tal homem nSo experimenta. Ele sabe.
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Depois de uma pausa que parecia querer durar para sempre,
uma pessoa mais jovem, urn homem de porte gracioso levantou-se de
sua cadejra e, dobrando cuidadosamente o seu guardanapo, fez os

seguintes comentarios: Com uma espontaneidade vivaz, Gurdjieff
coreografou movimentos n'tmicos complicados que podiam funcionar
como treinamento da percepgSo. Dedilhando toques ritmicos complexos
e entoando suavemente melodias do Oriente Prdximo junto ao piano de
Thomas de Hartmann, compos acompanhamentos musicals para os
movimentos ou para simples audigSo. Ainda assim, nenhum dos
praticantes dos movimentos ou musicos foram suficientemente
trelnados nas lels subjacentes a tals atlvidades para permitir com que
estes dessem contlnuidade a novas dangas e musicas. Como resultado,
aquilo que Gurdjieff velo a oferecer, agora forma um corpo de
conheclmentos ossiflcado que nSo pode crescerpois, como ele prdprlo
expllcou, aquilo que nSo se encamlnha para a frente, vai necessa-
rlamente para tr^s. Delxou um ramo seco e nSo um galho vivo.

Um terceiro falou confidencialmente. Enquanto guiava os seus

pupllos, Gurdjieff escreveu tr6s llvros e fez com que fossem vertidos

para as Ifnguas europ6ias. A sua obra maior, Tudo e Todos: Os
Relates de Belzebu para a seu Neto, que pode ser lido como um
compSndio barroco de esoterlsmo, comentarios socials e de ficgSo
clentlfica. O segundo llvro, Encontros Com Homens Notaveis, 6 uma
estdria alegdrlca das suas viagens najuventude, como um buscadorda
verdade. O terceiro livro, suprimido por longo tempo por seguidores
leals, A Vida Somente e Real Quando Entao, 'Eu Sou' 6 uma s6rie
de confer&ncias. Existe tamb6m um panfleto inicial, chamado O Arauto
do Bern Que Esti Para VIr, que faz a propaganda dos seus piano para
uma escola de desenvolvimento humano. Em adigSo aos prdprios
trabalhos de Gurdjieff, temos VIsoes do Mundo Real, uma antologia
de anotagdes de palestras feitas por disclpulos. Embora esses llvros

indubitavelmente oferecem muito mats do que um micrograma de
verdade eterna, esta deve ser extrafa com a maior das dificuldades.
Embora fosse intengSo de Gurdjieff fazer com que os seus escritos
fossem substancialmente inacesslveis sem um gula, entretanto, nSo
forneceu este gula.

O homem de aspecto estudioso, sentado num dos cantos tinha
isto a dizer: O enslnamento de Gurdjieff est^ melhor explicado no livro

de P.D. Ouspensky, Em Busca do Miraculoso. Embora Ouspensky
fosse um Intelectual e um buscador que misturou as id^ias de Gurdjieff
com pensamentos oriundos de outras fontes, suas descrigdes das
prdprias palavras do mestre sSo aparentemente fi6is. DIz-se que
quando Gurdjieff leu o manuscrito, exclamou: Antes de ler esse livro

eu odiava aquele homem. Agora o amo.
Mais s6rlo que o fato de que Gurdjieff nSo podia fazer-se

explicar melhor do que um de seus prdprios pupllos, nesta citagSo
amplamente utilizada, geralmente compreendida apenas em termos do
seu aparente apoio ao livro Em Busca do Miraculoso, encontramos

outro fato que ela indica que os seus sentimentos com relagSo a

Ouspensky mudaram radicalmente. Um que sabe no preclsa mudar
percepgSes. Ele - ou ela - tem certeza.

Uma bela jovem observava curiosamente a todos ao redor da
mesa. Em multos relates pessoais daquilo que era trabalhar com
Gurdjieff, e na grande quantidade de comentarios, explicagdes,
introdugdes e uma game variada de fontes secund^rias publicadas,
ficamos com uma heranga composta de memdrias. Mas uma pessoa
poderA avangar neste m6todo pela simples leltura dessa colegSo de
llvros? Gurdjieff ensinou que 6 imposslvel desenvolver sem um mestre
e um grupo. Se o que ele disse 6 verdade, entSo todos esses llvros sSo
no mdximo uma dIversSo, a menos que fagam parte de uma situagSo
de ensino real.

Um outro comentdirio digno de nota foi feito por um dos

componentes do nosso grupo, que falou de forma mais veementemente
do que tristonha. Gurdjieff Inslstiu que as pessoas que tinham alguma
forma de anormalldade sexual nSo possulam a menor chance de
desenvolvimento - e entre esses pervertidos Inclulu os homossexuals!,
exclamou. A luz das pesquisas mais recentes, indicando que a

orientagSo sexual 6 na sua maior parte cong&nita, representando uma
varlagSo normal e natural e nSo uma perversSo, Gurdjieff portanto
seria culpado de ter, atrav6s de sua insistSncia na heterossexualidade,
abusado e discrimlnado um razo^vel numero de beneficidrios de sua
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ajuda em potencial. Isto 6 intolerincia. Ela nSo encontra lugar
naquilo que 6 proclamado como uma situagSo de ensino autentica.

E que dizer de comportamento ultrajante que frequen-
temente ele demonstrava?, perguntou um outrobuscadorda verdade.
Podemos aceitar que confrontagQes intensas e truques fizessem

parte de um m6todo de transmissSo para o bem dos seus pupilos,
mas Gurdjieff comportava-se consistentemente de forma grosseira
e sem consideragSo, que poderiam nada ter a ver com os seus altos

objetivos proclamados. Certa vez, par exempio, ele tomou um trem
de Nova lorque para Chicago, queixando-se e perturbando a todos ao

longo da viagem inteira, agredindo os seus colegas passageiros no

vagSo-dormitdrio e quase sendo expulso do trem. O que teria isto a
ver com o desenvolvimento de algu6m?

Ou entSo sobre o episddio onde expulsou rudemerite a Aleister

Crowley para fora da Prieurd, utilizando nomes de baixo calSo e o

agredindo verbalmente na (rente de todos os servigais ali reunidos?
NSo importando os mdritos e defeitos reals de Crowley, o fato 6 que
ele saiu sem retrucar ou atacar Gurdjieff de nenhuma maneira, o que
tomou um tipo de herdi. Os moradores da Prieur^ pareciam estar

hipnotizados. Eles nunca questionaram a 6tica daquilo que aconteceu
naquela noite. Se Gurdjieff queria que ficassem desiludidos, isto

talvez poderia fazer parte de um corajoso piano no qual tanto ele

quanto Crowley tivessem atuado de comum acordo - mas nSo
,
tudo

foi muito destrutivo.

Mas qual era a razSo de tal comportamento grosseiro de
Gurdjieff? E de um homem que ensinava que, sempre e em todos os

lugares, devemos ser externamente corteses e atenciosos para com
todos, enquanto nunca permitindo o surgimento da consideragSo
interna - apegar-se ou ter medo dos resultados - nos dominando?
Quando um homem nSo consegue ou nSo deseja viver pelos seus
prdprios ensinamentos, invalida tanto a si mesmo como ao seu
trabalho, acrescentou.

Um silSncio pensativo seguiu -se a esta contribui?ao.
Finalmente houve um movimento surgindo do outro lado da

sala. Em seguida ouvimos o som de uma cadeira sendo resolutamente

empurrada para tr^s. Uma voz de torn serio quebrou a meditagao.
Durante os seus anos de professor, de 1912 at6 1949, Gurdjieff
entrou em contado direto com talvez mil pessoas, o jovem ansioso
sentado na cabeceira da mesa comentou. Destas pessoas, ele

ofereceu o manto de sucessSo a pelo menos tr6s delas - Fritz Peters,
John Bennett e Jeanne de Salzmann. Que confusSo! Gurdjieff
realmente deixou-nos em palpos de aranha - como se diz que ele

murmurou em seu ultimo suspire. No memento de hoje, 1991, quase
ningu6m resta daqueles que sequer viram Gurdjieff pessoalmente.
Um apds outro dos disclpulos originals o seguiu para o tumulo.

Apenas uns poucos restaram. Apenas um punhado continua a ensinar
- nenhum dos que conhego entre eles 6 verdadeiramente um mestre.

que existe S disposigSo atualmente do Trabalho de Gurdjieff
6 uma mistura alucinante de grupos dissidentes. Nesta linhagem,
aquilo que o Mula Nasrudin chamou de servir a sopa da sopa da
sopa, previsivelmente aconteceu. De acordo com a lei das oitavas,
sem a adigSo de energia, um caminho descendente nSo-linear 6

seguido por todos os processes naturals. Tudo que resta 6 um
conjunto de ensinamentos desbotados: uma nova religiSo bem
comportada girando ao redor de uma ortodoxia central, mais um
grupo numeroso de dissidentes do Quarto Caminho que ou se
apdiam no material impresso, na aus&ncia de um mestre desenvolvido
ou reverenciam um ou outro aventureiro que imita a grosseria e

agressividade pessoal de Gurdjieff, numa tentativa de ganhar prestlgio
por associagSo.

Muitos outros coment^rios foram feitos. Um dos presentes
destacou que Gurdjieff havia abusado do seu corpo com excesses de
alimentagioede bebidase havia tambem exigidoque outros tambem
fizessem. Outro questionou os seus inumeros negbcios escusos e

tr^fico em dpoca de guerra com os Nazistas, o que poderia ser uma
indicagSo no tanto de um pragmatismo transcendente ou de n3o-
identifica?o, mas de uma expiora^ao cinica ou de auto-
engrandecimento. Uma mulher enfatizou que Gurdjieff havia, em
certas ocasiSes, coagido e nSo convencido aos seus discipulos.
Algu6m que havia estado pr6ximo a ele mencionou pessimos h^bitos
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de higiene pessoal que, por nenhuma forma de esticamento da

imagina?o ou da boa vontade, poderiam ser considerados como
sabedoria insane. Talvez o leitor possa acrescentar os seus proprios

pensamentos.
Depois dessas reminiscencias, nos tempos antigos, os

rememoradores festivos voltariam para as suas vidas cotidianas,
mas continuariam a reunir-se a cada anoitecer durante sete dias

mais, agora rodeados nao por acepipes, mas pela fragrancia de

incenso, este tambem pago pelo falecido. Numa atitude contrita,

entregavam-se a contemplapao da inevitabilidade de suas pr6prias
mortes. Iniciando com o mais velho e mais s^bio, cada um falaria

por sua vez. De tempos em tempos as palavras soienes eram
emitidas: NSo se esquegam de como ele viveu, de como o seu
hdlito ainda n5o se desvaneceu deste lugar, como se comportou de
forma igndbil para um homem e nSo aceitou o fato de que ele, assim
como OS outros, deve morrer. A assembleia ento iria entoar em
resposta: Oh, santas e superiores forgas e esplritos imortais dos
nossos ancestrais, ajudem a manter a saude sempre d frente dos
nossos olhos e que nSo sucumbamos d tentagSo.

O primeiro e o mais velho disse: Agora vejo que nSo
devo improvisar. Eu irei buscar saber aquilo que desejo fazer antes
de faz-lo. De outra forma, os resultados positives obtidos serSo
devidos ao acaso e nSo ao planejamento.

A segunda falou de como Gurdjieff a havia aconselhado a

amar a Deus, mas ter indiferenga para com os Santos. Ela nao

podia deixar-se envolver novamente no culto aos her6is. Pelo
contrario deveria colocartoda a sua forga na busca da compreenscio
e da reaiiza^ao daquilo que seria amar a Deus.

O terceiro levantou-se para comentar e permaneceu de pe,
alto como uma arvore.Com l^grimas nos olhos que nao eram s6
devidas ao incenso pesado no ar, ofereceu as suas proprias

observa?6es. Irei recordar-me de deixar aquilo que deve ser
deixado de ser dito verdadeiramente em sil&ncio. Nunca darei

pistas de sua exist&ncia . E nunca institucionalizado.

Uma mulher quietamente demonstrou remorso pela sua

arrogdncia. Um homem de complei^ao maci^a falou palavras que
nasciam de seu corapao: Gurdjieff disse que suportar a manifestagSo
das outras pessoas 6 a ultima coisa a ser feita. Talvez isto fosse
verdade para ele, mas quando lembro-me de minha prdpria morte
- e da dele e deles - percebo que 6 um privil6gio estar em contato
com minha famllia e me us amigos. NSo irei me impor sobre eles,
se puder manter essa perspective. E nSo estarei entSo tSo sozinho,
tSo presa de forgas destrutivas de dentro e de fora.

Outros tambem se seguiram, levantando-se cerimonio-

samente, um por um. Um reconheceii a necessidade por um guia
com certeza; outro descobriu que, por mais inspiradores possam
ser OS livros sobre o Trabalho, apenas a sua leitura n3o iria

contribuir para o seu sonho de que ela estava desperta; outro

confessou que por muitos anos havia sido explorado de um decimo
dos seus ganhos por um imitador de Gurdjieff; uma pessoa
desarrumada e confusa que prometeu desenvolver sua limpeza e

ordenar as suas atividades.

O ultimo a falar, confessou emocionalmente: Eu, algumas
vezes cedi ao impulse de ensinar, mas agora vejo o erro nesta
minha inclinagSo. Apenas irei ensinar-me - e aprender a aceitar a

minha prdpria ajuda e a ajuda dos demais.
Deixo resto da cerimonia para voces, caros leitores,

camaradas de infortunio. Gurdjieff ensinou que somente na
consciencia da inevitabilidade de nossa prdpria morte e da morte
de cada outro ser sobre o qual o nosso olhar venha a repousar,
entao OS impulses redentores da fe, esperanga e amor aparecem
no corapao humane. Possa a passagem sobre a terra e a passagem
do homem esperto que disse: Eu, Gurdjieff, nunca irei morrer! ser

de algum valor real e imediato a voces.

Kathleen Riordan Speeth 6 uma psicdioga que esteve envolvida

com Trabalho de Gurdjieff desde a inf&ncia. i autora do livro "O
Trabalho de Gurdjieff , publicado por Jeremy P. Archer. Por
muitas das id6ias expresses neste artigo, a autora gostaria de

agradecer a David Rosenmann-Taub.

"Movimento"



UMA POLEMICA GURJEFFIANA
DIVERTIR LENDO ISTO!

COMO ELE IRIA SE

Nota ao leitor: a Revista Gnosis, na sua edi?o numero 20, dedicou
todo seu espa^o para uma an^lise e avaliagSo da Figura de Gurdjieff
e do Quarto Caminho.

Esta edipao suscitou uma polfimica com respeito i validade ou
nSo das ideias gurdjeffianas dentro de um contexto cientifico atual, a

eterna discussSo sobre suas fontes e motivagSes, o desempenho de

alguns de seus discipulos, mais notadamente P.D. Ouspensky e a

forma?o dos Institutos Gurdjieff, e demais formas de apresentar o

"Trabalho" na atualidade, assim como o papel que supostamente
Idries Shah teria desempenhado logo apos a morte de Gurdjieff, assim
como OS possiveis encontros de Gurdjieff com Aleister Crowley, Boris

Mouravieff e C.G. Jung.
Numa avalia^So r^pida das respostas e comentdrios feitos

com relag^o a esta edigSo, o Tentdculo julgou que seria interessante

oferecer aos estudiosos desta proposta, a verso em Portugues das
cartas mais informativas, seno esclarecedoras: bom divertimento!

Sistema? Que sistema?

Caro Sr.

Um amigo e assinante enviou-me sua edigao sobre Gurdjieff e

Quarto Caminho, que li com grande interesse, especialmente os

ensaios e a entrevista com Jacob Needleman. Poderia eu, como um
que conheceu pessoalmente tanto Gurdjieff como Ouspensky, e

trabalhou com eles de 1945 a 1949, tentar esclarecer alguns mat
entendidos que surgiram sobre os dois professores e sua rela?o?

O primeiro ponto a enfatizar e que, depois que se separaram
precocemente, em 1 920, n3o somente no mais se encontraram como
Ouspensky proibiu que seus seguidores tivessem qualquer tipo de

contato, mesmo social, com os seguidores de Gurdjieff. Um abismo

apareceu e no foi superado ate depois da morte de Ouspensky, em
1947. Eu estava nos Estados Unidos naquela ocasiao e estavam
participando regularmente do ashram de Ouspensky em Mendham,
New Jersey. Madame Ouspensky, que apresentava uma saude
declinante e nunca havia aprovado essa quebra com Gurdjieff decidiu

re-estabelecer contato. Como eu deveria viajarei Europa na primavera
de 1948, recebi alguns douceurs para oferecer a Gurdjieff e Jeanne
Salzmann (US$500 para Gurdjieff e uma pe?a de seda para Salzmann
- presentes por ambos considerados como inadequados...). Logo
depois, todos outros grupos come?aram a dirigir-se para Paris (Rue
des Colonels Renard), com a exce^io do grupo de Maurice Nicoll, que
permaneceu fiel ao interdito (Ouspenskiano).

Enfatizo esse cisma porque foi propagado o mito de que
Gurdjieff continuou, at6 sua morte, a ensinar o "Sistema" descrito por
Ouspensky em seu Em Busca do Miraculoso. Neio h^ duvidas que
este "sistema" foi montado por Ouspensky a partir daquilo que Gurdjieff
estava dizendo na Russia, durante a Primeira Guerra Mundial e

RevolugSo Russa, mas Gurdjieff nunca sistematizou seus ensinamen-
tos, que mudavam d luz de sua pr6pria experiencia sobre um grupo
sempre muteivel de seguidores e o ambiente em que estava vivendo.

Foi em parte devido ao fato que Gurdjieff no estava ensinando
Sistema de Ouspensky na Prieure em Fontainebleau, que Ouspensky

proibiu que seus discipulos na Inglaterra tivessem maiores contados
com Gurdjieff. O Sistema, de qualquer maneira, estava excessivamente
centrado no "centre intelectual" para ser bem recebido por Gurdjieff.

Eu nSo estava em Paris durante a guerra, mas estudei registros
verbatim (palavra por palavra) dos di^logos de Gurdjieff com seu

grupo Frances (les comptes rendus) e via Gurdjieff regularmente ate

sua morte.
Durante este periodo (aproximadamente 1943-49), nenhuma

men^ao foi feita de Ouspensky, de seu Sistema, dos seus livros. No
havia nenhuma discussSo das teorias cosmol6gicas que
subsequentemente tanto engajaram as mentes daqueles interessados
no Quarto Caminho.

Por que 6 que, entSo, tantos grupos Gurdjieff contemporaneos
se aproximam do seu ensinamento por interm6dio dos livros de

Ouspensky? A resposta, 6 l6gico, 6 que os livros de Ouspensky so
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altamente legiveis e os professores auto-instituidos do Sistema
acham util dispor de um corpo de trabalhos te6ricos que os

ap6iem. Como Gurdjieff mostrou em Encontros Com Homens
Notiveis. ele era bastante capaz de escrever num estilo

interessante e de forma coerente. Em Belzebu, deliciadamente
introduziu obscuridades e obst^culos estilisticos para forgar os
leitores a concentrar suas mentes e impedir com que viessem a

sair repetindo alguns poucos slogans que podiam ser usados como
mantras e assim, tornarem-se automatizados. Gurdjieff deu-se ao
trabalho de introduzir esses elementos de confus3o e dificuldades
nas versdes Inglesa e Francesa do Belzebu, que havia escrito

originalmente em Russo. Gurdjieff havia notado, especialmente
nas suas rela^Ses com Ouspensky e Orage, com que facilidade

alguns de seus seguidores ficavam obcecados com certas id6ias,
como Ouspensky com as id^ias de reencarna^^o. No periodo de

1943-49, Gurdjieff evitou a teoria e com frequSncia interrompia
seus interlocutores com Agora voci esti fllosofandol A auto-

percepgdo e auto-dominio eram assunto de desenvolvimento indi-

vidual e dois individuos nunca eram os mesmos, exceto quando se

permitiam automatizar-se e serem socialmente condicionados. Se
a personalidade havia tornado-se padronizada, ent3o era ainda
mais importante aprofundar ainda mais, em busca da essencia.

Robert Cecil

Portsmouth, Inglaterra

A LUTA DOS MAGOS

Caro Sr.

Apreciei muito a sua edigSo sobre Gurdjieff e o Quarto
Caminho. Me pareceu cobrir o assinto de todos os dngulos, sem
apresentar um vi6s seja contra ou a favor.

Achei interessante aquilo que o Sr. Smoley relatou sobre o

encontro Crowley-Gurdjieff, citado no livro de James Webb, O
Circulo Harmdnico, mas aparentemente nSo estava ciente do
relate ds p^ginas 303-304 do livro de John Symonds, A Grande
Besta. Symonds cita a partirdo di^rio de Crowley, que este visitou

a Prieur6 mas que nSo encontrou-se com Gurdjieff. Passou o seu

tempo com um Major Pindar e conclui, Gurdjieff claramente 6 um
adepto muito avangado (sic).

Estes dois relates me intrigaram por alguns anos. Meus
pensamentos sobre o assunto so:

1 . Symonds, nSo sendo nenhum bidgrafo simp^tico k figura
de Crowley, teria interesse em incluir a hist6ria de Webb, tivesse
ele conhecimento dela;

2. Crowley, sendo o filho da puta vingativo e egoista que
era, dificilmente falaria algo a favor de Gurdjieff, mesmo em seus
di^rios, caso tivesse este o insultado da maneira que 6 descrita;

3. Crowley indubitavelmente teria vilificado Gurdjieff
publicamente em todas as oportunidades depois que o incidente

tivesse ocorrido (de fato, Crowley nunca menciona Gurdjieff, ao

que eu saiba);
4. Frente d perspectiva da personalidade de Crowley, as

frases: pdlido e tr6mulo e arrastou-se... com a cauda entre as

pernas, nSo parecem verdadeiras (vermelho de raiva e

esperneando, urrando, talvez) e,

5. Webb nSo cita as fontes de sua histdria mas a compara
com "relates publicados" nos quais tal encontro 6 descrito como
algo sum^rio e inconsequente. Estranhamente, Webb cita o livro

de Symonds em sua bibliografia, embora claramente ndo leu a

passagem.
A luz dos pontes acima, me parece que o relate no livro de

Webb nio 6 verdadeiro. Entretanto, nSo estou ciente dos "relates

publicados' aos quais ele se refere. Estes, pederiam trazer alguma
luz sobre e assunto.

Jeff Miner

Berkeley, California



Responde Richard Smoley:
Grato por apontar a passagem do livro de Symonds; eu n3o

estava ciente dela. Um "relato publicado" 6 de C.S. Nott, encontrado
^ p^gina 122 de seu livro Ensinamentos de Gurdjieff recenXemenXe
reeditado pela Penguin/Arkana:

"Sabendo que eu estava na Prieur6, ele (Crowley) pediu-me
se conseguiria ser convidado para visit^-la. Mas eu nSo queria ser

responsabilizadopela introdu93odaqueletipodehomem. Entretanto,

para minha surpresa, alguns dias depois ele apareceu 1^ e tomou chd
no sal3o. As crianpas estavam ali e ele disse a um dos meninos algo
sobre o seu pr6prio filho, a quern estava ensinando a ser um diabo.

Gurdjieff ergueu-se e falou ao meninoque, a partirde entSo ndo mais
deu aten?ao a Crowley. Houve alguma conversa entre Crowley e

Gurdjieff, que o mantinha debaixo de vigildncia cerrada o tempo
todo. Tive uma forte impressSo de dois m^gicos, o branco e o negro
- um forte, poderoso, cheio de luz e o outro, tamb6m poderoso mas
pesado, aborrecido, ignorante. Embora a palavra 'negro' seja pesada
demais para Crowley, pois ele nunca compreendeu o significado da
verdadeira magia negra, entretanto centenas de pessoas acabaram
caindo debaixo do seu 'encanto'. Ele era esperto, mas como Gurdjieff
diz, '^ um estupido aquele que 6 esperto".

SALSICHAS DE CAMELO VERMELHO

Orage

Ao editor:

Na Gnosis #20, Joel Friedlander conta aos leitores, Idries

Shah... num determinado momento parecia ser um possivel sucessor
d lideranga da FundagSo Gurdjieff na Inglaterra. Por mais inocente

que parepa esse dupio engano, ainda assim merece um coment^rio.
Para comeQar, simplesmente nSo existe nenhuma Fundagdo Gurdjieff
na Inglaterra. O equivalente ingls ^ FundapSo Gurdjieff americana;
isto ^, principal veiculo para a transmiss3o da influSncia Gurdjeffiana
aqui ^ constituida como a Sociedade Gurdjieff.

Mais significantemente, em nenhum momento houve a mais
remota possibilidade de que Idries Shah viesse a suceder Gurdjieff.
A lideranpa da Sociedade Gurdjieff foi delegada por Jeanne de
.Salzmann a Henriette Lannes, que a exerceu com memoravel
integridade por cerca de trinta anos, de 1950 a 1979, quando
aposentou-se devido a problemas de saiide. Madame Lannes havia
estudado com Gurdjieff em Paris entre 1940 ate sua morte em
Outubro de 1949. Shah, em contraste, nunca encontrou-se com
Gurdjieff; entretanto, estabeleceu um precedente de infeliz

inautencidade sobre o assunto que outros, previsivelmente, n3o
tiveram o menor escrupulo de dar seguimento.

O Sr. Friedlander estava mais prbximo da verdade ao afirmar

que em 1966, Shah aparecia como um possivel sucessor ei lideranpa
do veiculo independente mais modesto do Sr. J.G. Bennett, o Instituto

para o Estudo Comparativo da Hist6ria, Filosofia e as Cidncias, entao
baseado em Coombe Springs, nos arredores de Londres. Entretanto,
afinal Shah nao se tornou este lider e, de qualquer maneira, o
extraordin^rio ecletismo de Bennett - seja qual for sua fascinagSo
psicol6gica - desqualificava o seu Instituto como um an^logo d

Funda?o Gurdjieff e atualmente sequer est^ funcionando. (De forma
significante, Bennett acabou debaixo da influencia de Shah somente
depois que emergiu de uma ^poca de tutela discrepante debaixo de
Pak Subuh, criador do Movimento Subud).

Os leitores podem encontrar informa^Ses em Testemunho: A
Autobiografia de J. 6. Bennett (Tuczon, Ariz.:, Omen Press, 1974) e
meu pr6prio artigo, Neo-Sufismo: O Caso de Idries Shah, em Religion
Today: A Journal of Contemporary Religion (King's College, London
University), Vol. 3, n.3.

Indubitavelmente o articulista estava desejando o melhor, e
todos podemos fazer erros. Desafortunadamente, relates do tipo "Fui
Mandado ao Monast6rio de Sarmung para Comprar Salsichas de
Camelo Vermelho" representam uma forma dubia de contribui?o ^
Comunidade Gurdjieff do mundo.

James Moore
Londres, Inglaterra
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COMENTARIO do TENTAcULO":

Aos jnteressados em conhecer urn relate direto de algumas
atividades da Sociedade Gurdjieff na Inglaterra neste periodo,
recomendamos a leitura do livro de Joyce Collins-Smith, WSo Chame
Ningu6m de Mestre, editado pela Siciliano em 1993.

IMITADOR DE OLHOS ARREGALADOS

Amigos:
O artigo de Robin Amis sobre Mouravieff afirma tra?ar o Trabalho

de Gurdjieff a fontes situadas dentro da Ortodoxia Russa. A reviso de
Richard Smoley do livro de Ren6 Zuber fala da enfase especial do autor
sobre os Aspectos Cristdos do Trabalho e diz que G 'estava ensinando
na linha direta dos Evangelhos".

Infelizmente a Ortodoxia Oriental parece-se muito com a pobre
Polonia: uma planicie aberta sem barreiras ou defesas, que pode ser
invadida e reclamada por qualquer urn. Desde o neo-gnosticismo
selvagem de Soloviev e Berdyaev, do neo-modernismo surrado do
Seminario de Sao Vladimir ao devocionalismo idiossincratico do
celebrado Padre Hermann a tradigao gurdjeffiana; nossa probre Ortodoxia
6 acusada de ter sido mae de estranhos filhos. E quem nega o direito de
fazer tais afirmagSes?

Mas isto 6 terrivelmente enganoso ao Ocidental, uma vez que a

Ortodoxia Oriental ^ um territ6rio tao desconhecido e n3o-mapeado na
atualidade como foi o Budismo Tibetano no primeiro tergo deste seculo,

quando foi apropriado portodos ostiposde manipuladores e charlatSes,
como a fonte para muitos ensinamentos e pr^ticas divergentes. Podemos
nos lembrar daquele adepto treinado no Tibet, nascido americano, que
denunciou como fraudes muitos lamas que vieram ao Ocidente depois
das tragedias tibetanas de 1959, afirmando que era ele e n3o aqueles
humilhados monges refugiados, que representava a verdadeira tradigSo
secreta tibetana!

Ainda assim, tendo sido um clerigo Ortodoxo Oriental por vinte

e trSs anos, tendo minha formagao num monasterio Ortodoxo
tradicionalista intimamente.associado com a Santa Montanha Athos,
assim como pessoa familiarizada com as tradigdes ocultas e esotericas
do Ocidente, me atreveria a dizer que o Sr. G e o seu Sistema esto t3o

longe da tradig^o Ortodoxa Oriental e das tradigdes Cristas Russas no
m^ximo que se possa imaginar.

Considerando as varias afirmapSes feitas pelos seus escritores,
existe apenas a mais remota, ocasionai e apenas em aspectos de

terminologia, coincidencia entre estes dois mundos totalmente dispares.
Basta comparar G no retrato vivo oferecido por Kathleen Speeth com os
verdadeiros Padres Ortodoxos to vividamente presentes em Sao Joo
Cassiano e Palladius, para ver e sentir a diferenga.

Bispo Jonah Tolson

Igreja Santa Ascensao
San Francisco, California

CONTROLANDO O PALCO
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Caro Sr.

Com relagdo a Boris Mouravieff, o que 6 intrigante e que em
todos OS livros que dispomos sobre Gurdjieff, Ouspensky e seus

discipulos, nao existe uma unica referenda a Mouravieff. O unico autor

que encontramos que a ele se refere e Webb e praticamente tudo que
fala dele e retirado do artigo de Mouravieff {Gurdjieff, Ouspensky et les

Fragments d'un enseignement inconnju, Synthases, 1957). Portanto,
tudo recorre Squilo que o prbprio Mouravieff disse.

Mouravieff diz que ajudou a preparar as palestras publicas em
Constantinopla em 1 920-21 . Daquilo que sabemos, Bennett e Ouspensky
foram amplamente respons^veis em ajudar Gurdjieff assentar suas
atividades em Constantinopla. N3o h^ a menor referenda a Mouravieff



em qualquer um dos registros desta fase que tenhamos sido capazes de
localizar at6 o momento presente.

Mouravieff diz que mantinha uma consider^vel correspondgncia
com Ouspensky entre 1922 e 1928, pelo menos. Ndo temos nenhum
registro disso.

De certo modo, a situa^do assemelha-se d relagSo Maurice Nicoll-

C.G. Jung e Gurdjieff. Jung 6 considerado como tendo sido um mestre

espiritual. Nicol estava originalmente sendo treinado e preparado para
ser seu sucessor. Ento foi transferido para Gurdjieff, para um outro tipo
de treinamento. Ambos, Jung e Gurdjieff eram pessoas especiais
conhecidas a grupos especiais ao mesmo tempo, e ainda assim n3o
existem referfincias cruzadas na literatura sobre Jung e Gurdjieff.
Entretanto sei, atrav6s de conversas privadas, que ambos encontraram-
se pelo menos em uma ocasido.

Tudo isto me sugere a existdncia de uma organizapdo situada nos
bastidores que controla o aparecimento de professores especiais no

paico, de tempos em tempos.

H.J. Sharp
West Sussex, Inglaterra

Voltaremos ao assunto - o Tenticulo.

PUDIM DE NATAL PARA 1996...

(CHRISTMAS CAKE - RECEITA TRADICIONAL INGLESA)

Ingredientes:

Figos secos 500g
Ameixas secas 500g
Amendoas descascadas 2CXDg

Passas broncos sem semente 50g
Tomaros picodos 50g
Miolo de pdq de 4 dies, rolodo 500g
Sebo do rim de voce 500g
Forinho deTrigo , 130g

Agucormascavo 50g
Sol meio colher de cha
Conelo em p6 meio colher de cho
Nos moscodo rolodo meio colher de cho
Vinho bronco 20 cc (duos colheres de sopo)
Conhoque um colice

Ovos inteiros quotro.

Modo de Fazer:

Colocor o sebo de molho em 6gua no v^spero, limpo-se de peles e qualquer outro

residue e posso-se numo mdquino de moer corne. Iguolmente possom-se as amndoas, figos
e omeixas, deixondo tudo seporodp

Boter OS ovos com uma colher de pou e juntor o ogucar; adiciono-se o conhoque,
bote-se bem e depois acrescento-se o vinho; quando tudo estiver bem ligodo, junto-se o sebo
e o miolo de pdo e bote-se muito bem.

Vdo se ojuntondo os demais ingredientes, sempre botendo multo bem a masso.
Unto-se umo formo com bonho e coloca-se o mosso dentro; ato-se o forma com um

pono bronco e coloco-se o conjunto dentro de um tocho gronde com aguo fervendo, deixon-
do um ou dois dedos de olturo vozios, poro que o agua ndo entre no forma quando comecpor
o ferver. Deixo-se neste cozimento de Bonho-Morio por sete horos. Possodo este tempo, tira-se

a 6guo, desoto-se o pono e desenformo-se .

No momento em que for 6 mesa, rego-se com oguordente e coloco-se fogo.
As fomilias inglesos fozem este pudim com gronde ontecedSncio, porque pode ser

guardodo por mois de dois onos. Deve ser conservodo sempre dentro do formo com o pono
otodo por foro e quando for servido, coloca-se num tocho com dguo quente e ferve-se duran-
te umo horo.
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COMO 6 QUB t

*
Depois que Clint Bolin desocupou seu

apartamento em Long Beach, California, seu senhorio

descobriu 600 caixas contendo 30 toneladas de rochas,

empilhadas ate o teto em cada um dos comodos do

apartamento. Bolin havia deixado apenas um estreito

tiinel que ligavaum diva, onde presumivelmente dormia,
e banheiro. Os donos de moteis das redondenzas

queixaram-se que Bolin tambem deixou pedras em seus

estabelecimentos, numa media de centenas de quilos per
visitanotuma...

* O Sr. Michael Koch mandou um buque de

rosas como presente de aniversario para sua esposa, para

ser entregue no escritorio em que ela Irabalhava como

datilografa. Ao receberas flores, a Sra. Koch alegremente

cheirou as flores, em seguida engasgou e caiu morta ao

chao. Uma declara9ao da policia disse que ela poderia ser

alergicaa rosas...

* Uma mulher de 28 anos de idade, conhecida

como Adalgisa M., contou para a Corte de Justiga de

Turim, Italia, que um homem chamado Francesco G a

havia estuprado no interior de seu Fiat 500, ha oito anos

atras. Francesco, que sedeclarou inocente, foi finalmente

liberado quando o juiz decidiu aceitar o testemunho de

um especialista que disse que seria impossivel acontecer

uma penetra(;ao dentro de um Fiat 500...

* Uma mulher gorducha de Ohio apareceu num

hospital queixando-se de dores na base da coluna. Os
medicos decidiram que a sua coluna estava ligeramente
fora de lugar e Ihe deram alta. Ela pegou seu automovel

e foi ate o Shopping Center mais proximo para fazer

compras. Enquanto encostava nas laterals de seu carro

para deixar passar maisuma crise de dores, notou no chao

uma crian9a de dois quilos e meio, chorando no asfalto.

A crian(;a tinha acabado de cair de seu abdomem alguns
instantes antes...

* Uma mulher de 3 5 anos de idade foi despertada

per um estranho parcialmente vestido que se aproximou
ate sua cama sussurando: "Eu te desejo, eu te amo".

Rapidamente ela pegou uma pistola em seu criado-mudo

e forfou a sair. Alguns minutos depois. ouviu uma

batida em sua porta. Abrindo uma fresta, com a conente

de seguranga afixada, novamente se confrontou com seu

assaltante. "Voce tem fogo?" perguntou ele, calmamente.

Ela foi ate sua sala, pegou sua bolsa e acendeu o seu

cigano. Entao ele saiu correndo...

* Pelo quarto ano consecutivo, Ramon Cervantes

organizou uma Parada Comemorativa de Cinco de Maio

em Chicago, Estados Unidos, para "comemorar a uma
batalha de 1 862, onde os Mexicanos derrotaram o exercito

invasor de NapoleSo III. Ele costumava vestir-se de

"sombrero" e fincou uma bandeira Mexicana numa
palaca, recoberta de adesivos de automoveis.

As autoridades de Chicago providenciaram o

seguinte apoio: dez policiais, um supervisor, tres carros

de choque para garantir a seguran(^; as autoridades de

transito enviram um superintendente e treze supervisores

para desviarem onze linhas de onibus; o departamento de

serviQos publicos fez com que uma ponte, que estava na

rota da parada, ficasse bloqueada por uma hora.

Entretanto, Cervantes foi o unico participante

em sua parada, que virtualmente nSo atraiu nenhum

espectador...

*
Joyce e Devid White, de Berlin Heights, Ohio,

fizeramumaqueixaeprocessode 125,000 dolares contra

a Companhia Natilina de Pizza, da cidade vizinha de

Elyria, afirmando que uma pizza "estragada, suja, ran9osa

e cheia de mofo", havia causado a morte de seu cdo,

Flufly. De acordo com o advogado, o casal come?ou a

passar muito mal depois de ter comido uma pequena

por(^o da pizza. Em seguida ficaram muito agitados em
seu desespero de buscar assistencia medica e, na pressa,

passaram com o carro por cima de Flufly, esmagando-o. . .

Em 1982 a estoria de Buddy, um garoto de 8

anos de idade, apareceu nas emissdes da Radio Faixa do

Cidadao na Escocia. Buddy, parece. estava morrendo de

cancer e como ultimo desejo, desejava ganhar um lugar
no Livro de Recordes Mundiais de Guiness por receber o

maior niimero de cartSes postals que ninguem antes. Um
policial aposentado ofereceu o numero de sua Caixa

Postal em Paisley, Escocia, imaginando que algum clube

de Faixa do Cidadao acabaria recebendo a mensagem e

enviaria alguns cartdes postais ao garoto.

De acordo com a UPI, a estoriafoi colhidapelos

meios de noticias internacionais e no ano seguinte, cerca

de dois milhdesde cartdespostais, cartas, - cerca de 180

sacoscheiosde correspondencia
- literalmente inundaram

a agenda de correios de Paisley, virtdos de todo o

mundo. O Presidente Reagan leu a estoria de Buddy e

escreveu uma carta dizendo. A senhora ReaganJuntou-
se amim em oragdespelo seu restabelecimento, abragos.



O probiema e que ninguem jamais soube quern

Buddy era, mas as cartas continuam chegando.

Nas semanas seguintes, relatou a agenda UPI,

a revista naval canadense Trident publicou um artigo

sobre Buddy. O quartel general da NATO mandou imia

copia do artigo para o Ministro da Defesa Espanhol, que

por sua vez a mandou para o jomal mais importante. El

Pais. Aquele jomal publicou mais uma noticia sobre

Buddy.
A mari de cartas para Buddy tern fluido e

refluldo, disse o porta voz dos correios, Robert Sinclair,

mas nas ultimas semanas estd novamente aumentando.

Buddy, que provavelmente nunca existiu, esta

maisumavez recebendo de 2.000 a 3.000 cartas por dia...

* Numa entrevista citada pelo Daily Telegraph
ingles, Ismalia Amadu, um politico em Gana relatou o

seguinte incidente:

Haviam vdrias queixas seguidas contra o calor

de um banheiro publico situado ao lado do Centra de

Verdade Isldmica I (presumivelmente em Accra, Gana).

Logo depois do banheiro ser aberto as 5:00 da

manhS, na ultima quarta-feira, uma grande fila de

pessoasformou-se e, ao redor das 7:45, a temperatura la

dentro alcangou os 40-41 graus. Alguns minutos depois
ocorreu uma tremenda explosdo e uma coluna de

escremento ergueu-se cercade dezmetrosno ar, chegando
a sujar as pessoas que estavam numafila de onibus, no

terminal Merryway (Caminho Aiegre).

Alguns afirmam que a altura da coluna foi

exagerada por politicos de direita. mas o Sr. Mohammed
Hassan, que estava fazendo reparos no minarete do CVI
teve a sua maleta de ferramentas inimdada.

* Uma corte de apela^So ejn Lousiania, Estados

Unidos, reduziu a soma de uma indenizagSo que um asilo

para idosos deveria pagar para uma paciente de 69 anos

de idade, de 60.000 dolares para 20.000 dolares.

A corte decidiu isto depois de ponderar que a

mulher havia sofrido desconforto minimo nas tres ocasides

em que "alguem tingiu seus pelos pubicos de preto".

De acordo com o jomal American Medical

News, algumas pessoas da equipe suspeitam do filho

daquela mulher...

A ELEUSIS EDITORA LTDA. comunica

que livro de E. J. Gold, A Maquina Biologica Humana
Come Aparelho de Transforma^ao ja se encontra i

disposi(So dos interessados.

E.J. Gold insere-se dentro da Tradi0o dos

Mestres do Quarto Caminho e representa o desenvol-

vimento e atualiza^Sodas id^iasque Gurdj ieffe Ouspensky

apresentaram no inicio deste seculo.

Aodesenvolver atematica da Aten(2o,Presen9a
e Morfologia de Presen^a, Gold mostra as dire^des do

desenvolvimento fiituro do Trabalho para o seculo XXI,
bem como as rela^des do Quarto Caminho com os

modemos conceitos da Consciencia, Fisica Qudntica,
Realidade Virtual, etc.

A Miquina... faz parte de uma trilogia de livros

onde E.J. Gold prop6e-se desenvolver de forma mais

aprofimdada , os elementos fiindamentais e praticos do

Quarto Caminho dentro de uma perspectiva atualizada e

permitindo um maior aprofiindamento por parte do

interessado.

A publica^ao do segundo e terceiro volumes da

serie ja esta em fase de preparo.

NOVO LANCAMENTO PARA 1994!

A Ascensao de Prometeus, de Robert Anton

Wilson, uma obra de extrema importancia para aqueles

que desejam conhecer o trabalho deste radical filosofo das

ciencias e as Teorias dos Circuitos Cerebrais de Timothy

Leary.

Seu langamento esta previsto para Marqo dc

1994, juntamente com a reahza<;So de lun evento

envolvendo palestras, exibi93ode videos e, logicamente,

comes ebebes...

Aguardem outras grandes novidades no decorrer

de 1994.



EDITORIAL - AO REVERSO

TiRtieult - un prtjttt * xprttiia i vtntidt dt filir com pettoat

qui ittat buseande fot uma viiao mail intijrada d fmomiiit

liumaiie, tm stabilictr crlteriot tu juljaMantot, procuraadt

tamprt a manaira de aariquectr a ampliar, BURca negaiids, at vtzti

eerrijindo. Semprt tcafando.

St Itiftr ainda nao pirctbeu, eomi;oy a l<r o Editorial

a partir di >eu final. For favor va att a outra coluna < rtcomt^i a

Ititura. Dtpoii volte ate ette pento e protsija a leitura...

Bom, lata foi a notta maoeira de direr que oae queremot

lofuir formulas fixat e *em itot eoMtraojemot de ioveotar oovai

maoeiras. Desejamei, isto aim, que o leitor te divirta, se informe

e, ae posiWel, se Interesse em eootiiiuar este sou processo de

eoriqueeimeiito pessoal e de ampliagao de korizoiites meotais e

viveociais. Humaoos.

Usamos uma liojuajem de multiples nfveis de si)nificados.

Existem ioterpreta^oes per detras das iiiterpreta^oes das

interpreta^oes, e assim per diaote.

Leia Teotaeulo eomo quiser, depois aoalise a forma que

t artifos foram dispostos, e fioalmeote, o lobal da edicao.

Procure ideotifiear as ioteo^oes e motiva^oes que levaram

a escoliia de eada arti)o. que esta escrito per detras de eada frase,

parajrafo, etc.

Em sejuida, aplique isto para toda e qualquer publiea^ao

que vier a ler no deeorrer das sues atividades. Talvez voce aprenda

aluMa coisa nova.

Vale a peoal

Cliejamos ao quinto numero - eiiico batalltas, eJoco eaaos

de amor, cineo obseisoei. Cioeo tentativas, urn esfor^o Hiiico, uma

viaae de tenter colocar a disposicao de aljumas pessoas, apeoas,

aquilo que ounca estaria a sua disposicao. ioforma^oes, fofocas,

sonbos, Jnteii;oei. Teotativas.

Um tentaculo que uoe e puxa as iitteli|eiieias oa dire^ii

da auto-reflexao e da busca do sijoificado do ser.

Tentacuios que proeuraram o meio eamioho situado outre

Bom e o Mai.

Tentacuios que proeuraram derrubar santoa relutantes de

sous niebos de adora;ao e mostraram as ideias de homens que todos

juljavam loucos e irresponsaveis. Santa Loucural v

Uma declara^ao de amor ao Brasil nova tentative de

eompreensao. Uma proposta de a^ao num campo inesperado
- mais

uma frente de batalba. De buses de sifnificado, difnidade, orulbo

e esperan;a. Porque nao batalbar por isto?

Cinco exemplares
- einco escolas - cineo mapas de

realidade, cinco oportunidades de um aprendiiado que foi ate aos

limitas do inieiante, mostrando potencialidades e defeitos, espa;as

brancosque podemser preenehidos de um infinite amor ouambi^ao.

Escolbemos a primeira.

Grates a pacieneia e conbecimento de Ajuinaldo, ao

empenbo da Cris, ao interesse do Luis, ao apoio do Rui, a todos os

amios que leram e aqueles que compreenderam.

Muitas coiias ainda pela frente, projetoi, majieas,

sonbos. Uma miisica no ar uma valsa - a dan^a vai recome^ar!
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Abrams, Jeremy P. Tarcher, Inc, 1991, pp. 170-173, pp.

19-20;

The Illuminati Papers - Robert Anton Wilson, , And/Or

Press -
Berkeley

- California - 1980 -
pp. 8-9

Her Hakki Mahfuzdur - Miniatur Yaynlari
- Istanbul -

1990 -
pp. 18.
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The Game ofLife - Thimothy Leary , Peace Press,
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Aventuras de Joao Paulo Choppart - Luiz Desnoyers,

Gamier, Paris, 1907.

Bresil, M. Ferdinand Denis, Cole9o L'Univers - Paris

1840

The Harmonious Circle, James Webb, Thames and

Hudson, London 1980.

The GurdjieffWork, Kathleen Riordan Speeth,

Turnstone Books. London 1976.
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Humor, Wit & Fantasy, Harold H. Hart Hart Publish-

ing Co, Inc, New York, 1976
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DELENDA
MACUNAIMA!!!'

I
c
i2

Esta e uma declara^ao de guerra....

Primeiro as causas:

Estou saturado de sair de casa sem saber se vou ter casa para voltar, a

noite;

Estou cansado de agradecer a Deus, por ter conseguido superar mais

uma perigosa Jornada nas ruas;

Estou cansado de ver no chao de minha casa, as inumeras contas de

dgua, luz, esgoto, telefone, que aumentam dia a dia mas que nunca sejustificam

em uma melhora de servifos;

Estou cansado ate os ossos de ler o mesmo jomal com os mesmos

assuntos, discutindo uma politica sem sentido, nas bocas de politicos sem

credibilidade, jomais e revistas velhos que dei ontem ao coletor de papel da

rua e que, durante a noite fizeram uma plastica de rejuvenescimento e voltaram

hoje, para mostrar sempre as mesmas noticias, os mesmos comentarios, as

mesmas vergonhas e sugestoes, num processo de embrutecimento da minha

sensibilidade e fe;

Estou cansado dos mesmos noticiarios na TV, que se repetem a exaustao,

um em cada canal, todos iguais, demostrando o controle secreto, a

pasteuriza9ao e homogeneiza9ao de um meio que se diz inovativo.

Comentaristas falando as mesmas coisas, gordas e magras mostrando cames

malvistas e mal-disfar9adas, tentando discutir triviabdades como se a realidade

se constituisse na busca do orgasmo perfeito... pobre Proust! Programas de

audit6rio anestesiantes, que fmgem fazer algo, mas que buscam o sono

hipnotico de fartos traseiros com falsas promessas de prazeres que terminam

com competi96es himiilhantes e sorteios....

Sexagenarios e matronas, passando porjovens galas e amantes, imitando

a pseudo-vida fantastica de empregadas domesticas que acabam encontrando

o rica90 que a tudo perdoa por amor, tudo regado a 'enchillada' em
interminaveis e incompreensiveis novelas que nada dizem e nada querem

dizer..., loirasburras tentando empurrar chiclete para garotosemeninas que

julgam igualmente burros, todos assistindo a enesima reprise de "I Love Lucy"
e seus congeneres, no final da noite, apos todas as desventuras, se arrisca

alguma esperan9a numa rnteligencia que teima em nao aparecer, a nao ser em
termos da vaidade pr6pria. Santa Esperan9a! Isto cansa! Enquanto isso,

assistimos contritos a mais um programa de duas horas sobre a vida sexual da

lagarta do Artico. Em horario nobre!

Fetos armados ate os dentes, invadem matemidades para roubar os frascos de semen

congelado, num trifico negro de genes que visa fomecer mais gozo ao ser humano,

aprisionado frente a essa luz azul, que confunde com o seu ser, desejos, inten9oes. Crian9as-

Adolescentes-Monstros, quanto mais sangue melhor, numa orgia de camificina, onde

imaginamos estar fazendo isso com nosso vizinho ou inimigo mais querido... nao mais

somos capazes sequer de imaginar ou sonhar com algo tao grotesco, temos de ter primeiro

a aprova9ao do
'

script' .'I\ido tao cansativamente repetitivo....

Agora as razoes:

Ld fora o desespero corre solto. 6 o desespero da corrup9ao, do medo, da violencia,

da falta de significado. Quem sou eu? Um nada. Para onde vou? A PQP! Qual e o significado

da minha vida? Ser um imbecil? Assumo. Cansativamente assumo, mais uma vez, e outra.

Assumo frente ao lojista que me ignora, mesmo quando quero comprar algo e garantir o seu

emprego, ao caixa do banco que deixa o 'office boy' furar a fila e despejar um infinito de

cames atrasados para pagar, assumo frente ao quitandeiro e o vendedor de queijos que me

empurra a mercadoria estragada, como se me estivesse fazendo um grande favor, assumo

frente ao guarda de transito que estd de cabe9a abaixada, preenchendo mais um talao de

^t'ix-'jt^-x'fK -"vsesf:



mais uma multa de mais um motorista que mais uma vez ultrapassou o sinal amarelo/

vermelho, que esta quebrado, que nao funciona ha 15 dias. E todos sabem... Gigantesca e

cansativa conspira^ao!

Assume minha imbecilidade cansada a cada cotovelada que levo na rua, cada pessoa

que tenta me atropelar para meramente passar a minha frente, numa estreita trilha que passa

por entre barracas de camelos jogando domin6 1 8 horas por dia, pois desistiram de vender

seus produtos contrabandeados do Paraguai e agora somente sonham em matar o tempo.

Tempo....tempo que passa a frente dos olhos moTti9os de mas uma gera9ao de cheiradores

de cola, fazendo sexo nas ruas.

Me cansa ver o rosto jovem e animado dos meninos que surfam suas vidas encima

dos trens superlotados, a fedentina dos vagoes comportando o quintuplo de sua capacidade,

cheio de fumantes desanimados e vendedores de doces e porcarias, das massas de

trabalhadores, aposentados e vagabundos que trotam, qua! rebanho desesperan9ado em

dire^ao ao matadouro dos interesses de poucos gananciosos e desalmados. Me cansa ver a

expressao de aceitafao bovina/divina que se descortina dentro de cada nova Igreja que

aparece em cada esquina que, no meio de canticos histericos conduz o rebanho para seu

destino mais que certo - ao engano.

Estou cansado de nao ser gente, de ter minha dignidade violentada a cada passo, de

nao poder erguer a cabe9a e dizer, 'eu sou brasileirol'com todo orgulho e significado que
isto mereceria. De ter estupidos querendo me dizer o que fazer e pensar!

Enfim, estou cansado dessa corja de Macunai'mas, oportunistas,

pregui90sos, malignos, aproveitadores e maliciosos que me obrigam a ser

Macunaima tambem...

Morte a Macunaima!

Agora a batalha:

Prometo:

Vou ser chato, briguento, reclamador e vou come9ar a berrar que nao

gosto de certas coisas. Danem-se se nao gostarem. Que haja escandalo!

Vou come9ar a fazer cara feia,

Falar alto nos bancos, ir conversar com o gerente, se necess^o for, e

se nao for, tambem. Deixar que me chamem de 'excentrico' .

Vou come9ar a reclamar do mau atendimento nas lojas, vou boicotar e

'fazer a cabe9a de mens amigos' contra maus comerciantes, profissionais

liberals e politicos, vou come9ar a comentar os jomais, revistas e noticidrios

com mens colegas, mais, vou come9ar a procurar altemativas, dentro e fora

do pais, para que possa estar melhor informado do que me permitem ser.

Vou exigir (e tambem oferecer) cortesia e melhor atendimento do/ao

gar9om que me atende no restaiffante,

Enfim, vou come9ar a exigir o meu direito de ser, de ser brasileiro e

cidadao deste mundo.

Mas tambem prometo:

Vou tentar matar o meu' Macunaima...

Vou ser menos vigarista,

Cumprir com minhas palavras e promessas,

Acho que ate os meus horarios vou come9ar a cumprir,

Exigir 'Nota Fiscal'..., mesmo que me chamem de 'burro'.

Aprender a desligar a televisao e ver os rdtulos dos produtos nos supermercados
Nao ter vergonha de reclamar,

Conversar com o meu vizinho, mas nao sobre futebol e mulher, apenas, mas sobre o problema
do bebado que vomitou k minha porta...

Dar mais esmolas e participar de associa95es de caridade,

Denunciar o desgra9ado que "passa" droga na porta da escola a frente de minha casa. E
enfrentar o medo covarde da represdlia possivel. Sonegar menos...?

Diminuir um pouquinho a minha vaidade e auto-complacencia. Dar ouvidos aos demais,

olhar para os problemas dos outros como algo que tambem e meu...

Rezar mais...., e ter mais vergonha ao fazer isso de forma tao superficial.

Nao esperar que um Cristo no Final dos Tempos venha me redimir,

Enfim, mudar agora!

&tao, talvez voce, leitor, tambem queira participar deste meu crime': Morte a Macunaima!

Ave Solus....
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A humanidade descobriu a evolucao ha

pouco mais de um seculo. Pelo espaco
de algumas poucas geracoes, pensamos
que futuro pertencia a humanidade.
Durante a Era Vitoriana e ate a Primeira
Guerra Mundial, parecia que estavamos
destinados a nos transformer nos
benevolentes dirigentes do planeta
inteiro. Este curto periodo de otimismo

quase nao teve tempo de florescer, antes

que ja viesse a fazer parte de um passado
nostalgico. A medida que nos
aproximamos do final do seculo, torna-

se mais e mais diflcil acreditar que
estamos fazendo progressos em direcao
a um controle racional dos processes
evolucionarios. Realmente, o proprio
conceito de evolugao esta sob ataque.

Apesar destes percalcos, a evolucao
ainda parece ser a melhor forma de

explicar aquilo que aconteceu no

passado, aquilo que esta ocorrendo
atualmente e, ate certo ponto, o que ira

acontecer no futuro. Mas para podermos
compreender os eventos da historia

humane a partir da perspective
evolucionaria, que ate agora levou em
conta as modificagoes na estrutura

biologica e funcoes dos seres vivos, ela

tem de ser expandida para incluir eventos
de tipos diferentes, obedecendo a leis

diferentes daquelas que governam a

transmissao dos genes - modificacoes

que ocorrem no campo da sociedade e

culture em mutapao.
Os estudiosos debateram as

contribuicoes relatives da biologia e da
culture para a evolupao humane,
especialmente depois que Edward 0.

Wilson formulou as teses do
determinismo sociobiologico. A questao
que se coloca e, se modificacoes nas
antes, ciencia, religiao, economia, politica
e outros sistemas culturais, obedecem
as sues proprias regras ou sao moldadas
pelas mesmas forces que explicam a

selegao e transmissao dos genes.
Parece senseto assumir que a

evolucao consiste na interagao de dois

processes paralelos mes relecionados,
um biologico e outro cultural. Sao
mecanismos separados para a producao
de nova informacao, para a selecao de
certas variantes e para a sua
transmissao no tempo.

Por exempio, os historiadores da
arte tracam a evolucao das estruturas
das Cupulas na Europe Ocidental a partir
do Panteao Romano, reconstruido por
Hadriano no seculo dois, atraves do
Batisterio de Florence no seculo doze e
atraves do Domo de Brunelleschi da
Catedral de Florence, finalizando com a

cupula sobre Sao Pedro cerca de cem
enos depois. As mudancas de formes nas

Cupulas nao foram devidas a mutapoes
geneticas nos cromossomos dos
arquitetos, mas a tentativas de melhoria
de instrupoes culturalmente mediadas -

pianos, teories, calculos e informapoes
passadas de mestres e eprendizes. Cade

cupula pode neo ter side melhor do que
a anterior, mas esta claro que ume
evoluiu da outre no sentido de que e

ultima incluia o conhecimento tecnico e
estetico das formes enteriores, meis
modificapoes que nao eram possiveis de
serem feitas antes.



Isto significa que formas culturais

podem evoluir e crescer, sem neces-
sariamente ampliar a compleigao
biologica dos individuos que as produziram.
Os monges que desenvolveram a cultura

europeia na Idade Media transmitiram a
arte e o aprendizado ao inves de genes.

fato que essas duas formas de trans-
missao de informagao ao longo do tempo
com frequencia entram em conflito e algo
que foi reconhecido ha muito tempo
atras, pelo dito \at\no libri aut llberi - \\\jros

ou crianpas. Realmente e muito dificil

criar uma prole biologica e cultural ao
mesmo tempo, por razoes obvias.

Ocasionalmente as pessoas tentam
eliminar as informacoes que temem. Os
Romanes destruiam sistematicamente
tudo que estava escrito em Etrusco, de
tal forma a poder
impor sua
hegemonia
cultural sobre a
Italia. Quando a

grande Biblioteca

da Alexandria foi

queimada, muito
da heranca grega
Dereceu com ela.

Durante a Grande
Revolucao
Cultural, a China

perdeu muito de
sua cultura, detal
maneira que
restaram poucas
pessoas que
agora sao
capazes de ler os
textos antigos

que foram salvos
das chamas. Mas o oposto tambem
ocorre: ideias, crenpas e informapoes
erradas matam pessoas, talvez com
maior frequencia do que o contrario.

Algumas vezes, uma pequena diferenpa
em interpretapao religiose conduz a
morte de dezenas de milhares de
pessoas, como ocorreu nas guerras
Albigenses do seculo treze.

Formas culturais dependem do
ambiente fornecido pela consciencia
humana. As ideias e artefatos se
reproduzem e crescem na mente,
respondendo a pressoes seletivas que,
em principio, sao independentes daquelas

Sue
conduzem a evolupao genetica.

evido a essa independencia, e

perfeitamente possivel dar inicio a linhas
de pensamento que, a longo prazo

poderao ameapar a nossa sobrevivencia.
Tendemos a selecionar novas formas
culturais que nos prometem mais poder,
conforto ou prazer. Mas, assim como os
mecanismos seletivos que atuam na
evolupao biologica, isto tambem apre-
senta riscos potenciais e vantagens
obvias porem inevitaveis.

A evolupao cultual pode ser
definida como a transmissao diferencial
de informapao contida em artefatos-

objetos, conceitos, crenpas, sfmbolos
e padroes de comportamento, que
existem simplesmente porque pessoas
deram-se ao trabalho de produzi-los.
Enquanto que os artefatos sao produtos
humanos, eles por sua vez, podem
moldar a consciencia humana. Uma
pessoa com um revolver, por exempio,

e diferente de
um homem
desarmado.
Nao tem sentido

dizer, como a

Associapao
Nacional do
Rifle, que as
armas nao
matam pessoas,
mas sim as
pessoas. As
pessoas no sen-
tido abstrato
nao existem.
Elas sao pro-
duzidas pela
cultura na quel
vivem, nas ideias

que encontram.
Temos propen-
soes biologica-

mente programadas para a agressao,
assim como

para a compaixao e coo-

perapao. Qua! destes potenciais iremos
valorizar e atuar, isto depende do
ambiente cultural. Quando todos
carregam um revolver, torna-se natural
atuar o comportamento agressivo ao
inves do cooperative.

Artefatos contem instrupoes
implicitas de como comportar-se, porque
definem a realidade dentro da qual
operam. As crianpas que nascem numa
Vila de Pescadores automaticamente
adaptam-se a uma tecnologia de barcos
e redes, tao espontaneamente quanto a

linguagem local. Alguns artefatos
tambem contem orientapoes explicitas
para a apao; sao as normas, os
regulamentos e leis. Estes paralelizam

c
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ainda mais claramente a funpao de
instrupoes geneticas, que estao qui-
micamente codificadas nos cromos-
somos. A informacao contida nos
artefatos esta codificada e armazenada
fora do corpo - no potencial de acao
inerente nos objetos, desenhos, textos e

padroes de comportamentos de outros
individuos com os quais interagimos.
Podemos fazer uso do ternno meme,
cunhado por Richard Dawkins para a
unidade mformacional capaz de se

replicar e se nnanter no tempo.
Gostamos de acreditar que a

evolupao cultural serve ao objetivo da

adaptapao humane. De acondo com esse

perspective, os memes apenas sao

capazes de sobreviver se ampliarem a

capacidade inclusive dos individuos que
deles fazem uso. Os artefatos evoluem

porque ajudam a fazer nossas vidas
melhores. Formas culturais tornam-se
destrutivas e perigosas apenas quando
mal utilizadas. Por exempio, a razao pela

quel OS armamentos evoluiram de
machados de pedra a laseres espaciais
e que nao fomos capazes de resolver a

competigao por recursos, sem reverter

a agressividade. Se os homens
aprendessem a controlar sua belige-
rancia, as armas parariam de se

multiplican Essas perspective de evolupao
da culture e basicamente confortante

porque afirma que o crescimento dos
artefatos e mantido sob controle.

Mas pensar desta maneira pode
cegar-nos para o estado real das coisas.

E possivel que as armas e outros
artefatos evoluam apesar de nossas
intengoes. De fato, a multiplicagao e

difusao de artefatos segue sua propria

logica, esta amplamente independente do
bem ester de seus agentes. A relacao

dos memes com os humanos e algumas
vezes simbiotica, outras, parasitaria.
Embora necessitem de consciencia como
seu ambiente de crescimento, essa

dependencia nao e diferente, em
principio, da nossa dependencia das

plantas ou da atmosfera respiravel. E
assim como podemos matar o ambiente

que nos moldou e nos da a vide, os
artefatos que criamos podem muito bem
vir nos destruir, no final.

Os memes podem se espalhar nas
cultures humanas apesar da oposipao
inicial das pessoas. Alguns dos passos
mais importantes da civilizagao, tal como
a transipao da forma de vida libre do

capador para a mais regrada dos

pastores nomades e dai para a forma

ainda mais restrita dos fazendeiros, isto

foi de inicio amargamente rejeitado. A
difusao de moedas e dinheiro atraves do
mundo inicialmente gerou uma grande
quantidade de infelicidade. As pessoas
nao aceitaram bem uma economia
monetaria, que parecia muito impessoal
e arbitraria e menos divertida, do que a

barganha ou o escambo haviam sido.

Sempre que ocorre uma modi-
ficapao na culture, assumimos que era

algo que queriamos que acontecesse
mesmo que, epos segundas reflexoes,
fica evidente que eramos totalmente
impotentes naquela instancia. Por
exempio, a maioria das pessoas acredlta

que novos modelos de automoveis sao
introduzidos porque os febricantes sao
gananciosos. Mas na realidade eles nao
podem deixar de fazer isto. Enquanto os

fregueses preferirem es novidedes
automaticamente, cada novo avanpo em
tecnologia torna mandatorio acrescentar
OS ultimos acessorios e brinquedinhos
aos novos modelos. Numa economia de
livre mercado isto significa que, mesmo
que todos os fabricantes decidissem nao
fazer modificapoes, novos capitals seriam
atraidos para a produpao de um auto-
movel que incluisse as ultimas novidedes.
Temos o habito de pensar que os homens
de negocios fazem uso da tecnologia para
alcanpar vantagens na competipao. De
um ponto de vista menos antropo-

centrico, o mesmo cenario poderia ser
descrito como uma tecnologia fazendo
uso dos fabricantes e consumidores
como um meio para prosperar A menos
que reprimidos ativamente, os memes



continuam a crescer e a multiplicar por
conta propria.

A evolupao cultural tern o seu

proprio sistema completo de propagan-
da, com ideologia e slogans que as

pessoas repetem mecanicamente. Um
de meus favorites e a frase: Chegou para
ficar, aplicado a novos produtos e

processes. Funciona como unn Cavalo de
Troia para seduzir o nosso senso de

julgannento. Esta frase, aparentemente
inocua trombeteia as ambigoes ter-

nitoniais do nneme: esteja pronto ou nao,

aqui vou eu!
As armas fornecem um claro

exempio de como os memes mudam e

se propagam. A informacao numa arma,

quando decodificada por nossa mente,
diz que a quantidade de ameapa deve ser
contra-atacada com uma arma que
contenha, pelo menos, tanta ameaca
quanto a primeira e, possivelmente, mais.

Assim, a ameaca da faca gera a flecha,
a espada gera a lanca, a lanca a

catapulta, esta gera a bala ... e assim

por diante ate a Guerra nas Estrelas.

Esse processo podera beneficiar ou nao
a sobrevivencia biologica do hospedeiro
humane. Nao existe evidencia, por
exempio, que os habitantes da cidade
toscana de Pistoia, que primeiro ma-
nufaturou a pistoia ha mais de quinhentos
anos atras, receberam beneficios

particulares
em termos de uma ha-

bilidade inclusiva frente aos seus vizinhos.

De outro lado, o declinio relative des
Indies americanos e em larga parte
devido ae fate de que os invasones
caucasianos possuiam mais e melhores
armas de fogo e organizacae.

Tal como outres padroes de orga-
nizagae, sejam fisicos, quimices, bielo-

gices eu informacionais em sua
composigae, es memes irao propagar
enquanto o ambiente for favoravel ao seu
cnescimento. Nao existem razees para
esperar, per exempio, que as armas
cessem sua tendencia de censumir mais
e mais recursos a menos que o seu
ambiente de crescimente na censciencia
humane seja tornado menos favoravel.

problema e, logicamente, que muitas

pessoas acham que a informagae contida
em armamentes e favoravel. Para
algumas, paradoxalmente, as armas
fornecem um alivio para a ansiedade
existencial. Outros encontram na
manufatura de armamentes uma fente
de lucres. Uns poucos sae intelectual-

mente desafiades pela tecnologia
implicita

- Robert Oppenheimer cestu-

mava falar de seu trabaihe na bemba
atomica come aquele doce problema...

As armas sae, obviamente, uma
especie preblematica de memes, mas o
mesmo raciecinio mantem-se para
fermas culturais que, na superficie,
parecem ser mais benignas. contrele
sobre as transformagoes da materia que
a fisica e quimica trouxeram, quando
traduzido numa tecnologia incontrolavel,

alcangou o pento de diminuigae de
retornes. A energia fisica torna-se cada
vez mais comprimida em concentragoes
explosives, sem que saibames se semes
capazes eu nao de centrelar sua
liberagae. Novas substancias estae
sende criadas nao levande em conta a
sua utilidade, mas simplesmente porque
e pessivel produzi-las. Come resultado,
o ambiente planetario, poluido per

substancias necivas, esta tornando-se
crescentemente inospite para a
existencia humane. E quando a

engenharia genetica vier a temar-se um
pento de preocupagae, sera duvidoso que
as novas fermas de vida que a cisao do

gene terna pessivel, irao ser planejadas
com objetive ultimo de bem estar
humane em mente - particularmente
porque e impossivel, no memento, saber
o que iste representa. Pelo centnario, a

proliferagae de novas formas de vida ira

ser ditada per aquilo que a tecnologia
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for capaz de realizar, nao levando em
conta as conseqijencias. A menos que,
e logico, a humanidade perceba que sua
sobrevivencia fisica podera estar sendo
ameapada pela evolupao da culture e

esteja disposta a encarar esse ameapa
seriamente.

Uma vez que os artefatos nascem
e se desenvolvem no meio da mente
humane , para compreender e dinamica
da evolupao cultural, e necessario
considerar como e que a consciencia
seleciona e transmite a informapao.

Enquanto o conteudo da evolupao
socio-cultural existe fora do corpo, o

processo que o torna possivel acontece
no interior da consciencia. As tres fases
comuns a todos os processes evolutivos
- variapao, selepao e transmissao, sao
mediadas pela mente. A variapao cultural

inicia quando novos memes surgem
como ideias, apoes ou perceppoes de
eventos externos. A selepao entre
memes variantes, e a retenpao daqueles
selecionados tambem envolve uma
avaliapao mais ou menos consciente e
um investimento de atenpao. E assim
tambem acontece a transmissao do
meme retido. A menos que as pessoas
invistam tempo e atenpao -

energia
psiquica

- na nova variante, ela nao ira

sobreviver o tempo suficiente para que a

proxima gerapao venha a ficar ciente de
sua existencia. Novos produtos, ideias

politicas e obras de
arte que rompem
com o convencionai
irao desaparecer sem
deixar trapo a menos
que encontrem um
meio receptive nas
mentes de uma audi-

encia suficientemente

ample.
Esse diferenpa

entre a evolupao
biologica e cultural

apresenta algumas
consequencias
importantes. Talvez a

mais importante seja __

que, na evolupao
genetica, a selepao e

em grande parte obtida por condipoes
ambientais impessoais. Se uma dada
mutapao ira ser mantida ou nao, isto nao

depende geralmente de condipoes
climaticas, da natureza do suprimento
de alimentos, da mistura de predadores
e parasitas e mais uma miriade de outros

fatores que interagem com a mutapao e

determinam sua contribuipao para a
melhoria do organismo. Na evolupao
socio-cultura, a selepao e mediada pela
consciencia. Se uma nova ideia ou pratica
e viavel ou nao depende diretamente de
condipoes externas, mas de nossas
escolhas.

Isto nao quer dizer, e logico, que tais
coisas como o clima e predadores nao
tem o menor efeito sobre a evolupao
cultural. Pelo contrario, as condipoes
externas com frequencia ditam que
inovapoes serao selecionadas. Dues das
mais fundamentals invenpoes antigas, o

fogo e as armas de pedra sao exemplos
obvios: foram selecionadas porque nos
ajudavam a lidar com o clima e a competir
pelo alimento. Nossa atual fascinapao
com a fisica nuclear

parcialmente nao e
diferente: a energia do atomo e buscada
para aquecer nossas cases e para
destruir nossos inimigos. Mas na
evolupao cultural, os obstaculos da
temperature e das pressoes competitivas
nao afetam a sobrevivencia da infor-

mapao atraves das taxes de reprodupao
diferencial dos organismos que a
carreiam. Estes obstaculos estao
representados na consciencia humana e
e ali que e feita a decisao de neplicar ou
nao meme. Claramente este nao e o
case de que os reatores atomicos
multiplicaram porque aqueles que os
desenvolveram tinham mais filhos - acima

de tudo, o contrario

provavelmente e a
verdade.

Devido a variapao,
selepao e retenpao de
memes ocorrer na
consciencia, temos de
considerar sua dina-
mica para podermos
compreender a evolupao
socio-cultual. Talvez o
assunto mais funda-
mental seja a limitapao
da mente como um
sistema de proces-
samento de infor-

mapoes. Existe muita
coisa que nunca
viremos a saber, sim-

plesmente porque nosso cerebro nao
esta equipado a lidar com cartas
informapoes. Esta limitapao e tanto

qualitativa, no que se refere a coisas que
somos capazes de reconhecer e quan-
titative, em termos de quantas coisas

podemos tomar ciencia num dado tempo.
Embora as limitapoes qualitativas da



consciencia sao as mais interessantes
num longo prazo, neste contexto, apenas
as consequencias das limitacoes

quantitativas e que serao exploradas.
A infonmagao importa, apenas se

prestamos atengao a ela. E impossivel

aprender uma lingua ou habilidade a

menos que invistamos uma quantidade
consideravel de atencao na tarefa. Isto

significa que cada pessoa e um gargalo
infornnacional: existem apenas tantos
nnemes quantos ele ou ela sao capazes
de processar num dado momento. De
acordo com as melhores estimativas, o

organismo humano esta limitado a uma
discriminagao maxima de sete bits - ou

pedagos de informapoes -
por unidade

de tempo. Estima-se que a durapao de
cada unidade de atengao e da ordem
de 1/18 de segundo; em outras
palavras, podemos nos tomar conscio
de cerca de 1 8 vezes 7 bits de
informapao, ou seja, 1 26 bits, no espapo
de um segundo. Assim uma pessoa pode
processar, no maximo, ao redor de
7.570 bits de informapao por minuto.
Numa durapao de vida de 70 anos, e

assumindo um dia util de 1 6 horas, isto

resulta em 185.000.000.000 bits de
informapao. Este numero define o limite

superior da experiencia individual. Disto
deve surgirtoda perceppao, pensamento,
sentimento, memoria ou apao que a

pessoa vira ter. Parece um numero
grande, mas na realidade nao o con-
sideramos grande o suficiente.

Para ter uma ideia de quao pouco
pode ser realizado com a quantidade de
atenpao a nossa disposipao, considere

quanto desta gastamos, para esta-
belecer uma conversapao ordinaria.

Afirma-se que o ato de extrair

significado dos sinais da fala

tomaria 40.000 bits de infor-

mapao por segundo, se cada
bit tivesse de ser considerado
em separado, ou seja, 317
vezes aquilo que podemos lidar

atualmente. Afortunadamen-
te, nossa programapao
genetica especie-especifica
permite agrupar a fala em
fonemas de maneira
automatica, assim reduzindo
a carga para 40 bits por
segundo - aproximadamente
1/3 da capacidade total de
processamento da atenpao.
hste e o porque de nao
sermos capazes de manter
uma conversapao e, ao
mesmo tempo, sermos
capazes de realizar alguma
tarefa mental solicitadora.

Apenas o ato de decodificar

aquilo que as pessoas estao
dizendo, mesmo que parepa
na sua maior parte, um
processo automatizado e
realizado sem esforpo, impede
a realizacao de qualquer outra
tarefa que necessite de um
envolvimento total da atenpao.

Como sugere o exempio
acima. o ato de agrupar a

informapao amplia grandemente os
limites para seu processamento.
Algumas pessoas concluem, a partir
deste fato, que a consciencia e um
sistema aberto ilimitado e que a

quantidade de informapao de que
podemos tomar ciencia pode ser
multiplicada indefinidamente. Esta leitura

otimlsta da situapao, entretanto, nao e
confirmada frente aos fatos que
dispomos. Apesar do nosso sucesso
espetacular no agrupamento de
fonemas, ainda e impossivel ouvir mais
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do que tres conversapoes acontecendo
ao mesmo tempo. E improvavel que
iremos ser capazes de tirar dues meias
ao mesmo tempo e e dificil imaginar uma
pessoa sendo capaz de falar a uma
crianpa e escrever um soneto ao mesmo
tempo.

Uma vez que a atenpao e o meio
que faz com que os eventos ocorram na
consciencia, e util pensar nesta como
uma energia psiquica. Qualquer agao
nao-reflexa consome uma carta fragao
desta energia. Apenas o ato de ouvir uma
converse ordinaria, com atenpao su-
ficiente para compreender o que esta
sendo dito, consome um terpo de sua
carga total em qualquer momento. Pegar

um jomal, dissolver o apucar numa xicara
de cafe e tenter lembrar de um numero
de telefone, todos estes atos solicitam
um espapo de processamento de
informapoes que e retirado daquele total

limitado. E logico, os individuos variam
muito em termos do quanto de sua
energia psiquica fazem uso (quantos bits

sao capazesde processar) e em termos
daquilo sobre o quel investem sua energia
e tempo.

As limitapoes das capacidades de

processamento de informapao da
consciencia tem implicapoes evidente

para a evolupao da culture. Apenas uns
poucos novos memes, a partir das
variapoes constantemente sendo pro-
duzidas sao registrados, menos sao
netidos e um numero menor ainda sera
transmitido para as novas gerapoes.

A taxa na quel novas variapoes sao
produzidas, depende em larga escala de
quanto atenpao liberta das demandas da
sobrevivencia existe a disposipao. Em
acrescimo, ela depende de quais
instrupoes culturais existem regulando os
novos memes. Algumas cultures, como
a antiga civilizapao egipcia, ativamente

desencorajam variantes. Outras, como
as sociedades ocidentais, sao ideolo-

gicamente conduzidas a encorajarem
uma superprodupao destas variantes.
Assim, a frequencia de aparecimento de
memes parece ser uma funpao tanto da
escassez basica de atenpao e da
organizapao social desta, que possa
facilitar ou inibir a emergencia de novos
artefatos.

Depois que um novo meme e
produzido, sua retenpao e tambem
condicionada pela quantidade de atenpao
disponivel num dado ambiente humane.
De acordo com o Censo, existem no
momento atual cerca de 200.000
americanos que se classificam como
artistes. Provavelmente e seguro
assumir que apenas 1 em 1 0.000 dentre
seus trabalhos ira ser preservado para
a gerapao vindoura como parte da
informapao que constitui os sistemes
simbolicos das artes visuals. Cade ano,
cerce de 50.000 novos livros sao
publicados nos Estados Unidos. Este
numero por si mesmo ja representa uma
selepao entre cerca de 1.000.000 de
manuscritos provavelmente epresen-
tados para publicapao. Mas quantos
destes volumes serao recordados daqui
ha dez anos, quantos entao em cem
anos? mesmo raciocinio pode ser
aplicado para artigos cientificos,
invenpoes, cancoes populares ou novos
produtos. ambiente da consciencia
fornece uma pressao seletive severa em
sues sobrevivencias.

A taxa de selepao e retenpao de
novos memes e novamente uma funpao
tanto da escassez da atenpao como de
sua organizapao social. Cade pessoa,
teoricamente, deve ter um limite superior
de quantas pinturas ele ou ela pode
admirer, quantas formulas cientificas e

capaz de se recorder, quantos produtos
novos e capaz de consumir. Assim, as
sociedades tambem devem ter limites

sobre quantas obras de arte, fatos
cientificos ou produtos comerciais podem
reconhecen e assimilar. Seria ingenuidade
afirmar que o progresso pode ser
ampliado ao encorajar mais e mais
pessoes e serem crietivas: se neo existe

uma quantidade suficiente de energia
psiquica disponivel para o reconhe-
cimento de modificapoes criatives, estas

simplesmente serao desperdipedas. Em
certos mementos historicos, algumas
comunidades tiveram a sua disposipao
quantidades inusitadas de atenpao livre.

A Grecia, vinte e cinco seculos atras,



Florenqa, ha quinhentos anos e Paris no
seculo dezenove foram capazes de
estimular e reter variapoes culturais a
taxas espantosamente elevadas. Ocasio-

nalmente, comunidades tornam-se
nichos especializados para certos tipos
de memes: a musica fluiu na Viena do
seculo 18 e 19; Gottingen no final do
seculo 1 9 e Budapeste no inicio do seculo
20 forneceram um solo fertil para a

matematica; a Weimar de Goethe era

receptive a poesia e assim por diante.

Mas finalmente, nenhuma comunidade
hutnana possui atengao suficiente para
manter nnais do que aiguns poucos dos
artefatos que constantennente estao
sendo produzidos. No

ponto de satura-

po. unn processo seletivo comepa a
atuar.

Das poucas inovacoes que final-

mente terminam inserindo-se no sistema
simbolico da sociedade, um manor
numero ira ainda
ser transmitido

para a proxima
geragao. Nao
Basta um meme
ser preservado
num livro ou
objeto. Para so-

breviver, ele tern
de afetar a
consciencia de
pelo menos
a I g u m a s

pessoas. Uma iin-

guagem que nao
mais e falada ou

pelo menos lida,

torna-se uma
lingua morta.
Quando as
pessoas esque-
cem a chave de
seu significado, o que aconteceu com o

Etrusco, a linguagem perde a sua
estrutura informacional e para de crescer
e reproduzir. A transmissao de infor-

mapao cultural atraves do tempo exige
um investimento custoso de atengao.
Varies instituigoes existem prima-
riamente para suprir esta fungo. Por
exempio, as escolas especializam-se na
transmissao de memes, embora qual-
quer pessoa familiarizada com elas sabe
que apenas uma pequena fragao da
heranga cultural esta sendo passada
dentro de suas dependencies. Um outro

exempio sao as instrugoes de
comportamento publico, codificada nas
constituigfies politicas. Todas as nagoes

do mundo possuem constituigoes que
especificam comportamentos apro-
priados no que se refere a mesma dCizia

ou algo de unidades de informagao (tais
como o trabalho, propriedade, rendas,
educagao, politicas decisorias e assim
por diante), embora as relagoes hie-

rarquicas entre esses unidades possam
variar. A continuidade de textos consti-
tucionais pode ser tragada de volta a Lei

Romana e a Magna Carta Inglesa. Mas
elas nao sobrevivem naturalmente. Sem
as cortes, juizes, advogados. policia,
escolas e um rol de outras instituigoes,
as instrugoes contidas nas constituigoes
seriam desconsideradas e finalmente,
esquecidas.

Ambientes humanos favoraveis a

evolugao cultural sao caracterizados por
uma abundancia de atengao, por uma
organizagao social que encoraja a
novidade, por arranjos sociais que

facilitam a retengao
e transmissao de
novas variantes e

peles habilidades
informacionais que
sao desenvolvidas o
suficiente para
reconhecer e in-

tegrar as variagoes
dentro de seus
sistemas simbolicos.
Quando uma socie-
dade tern essas
caracteristicas,
torna-se um meio
favoravel para a

disseminagao de
artefatos. Mas se
isso ira finalmente
beneficiar as
pessoas que se
tornaram hospedei-

ras da evolugao cultural, isto representa
um assunto inteiramente diferente.

A sobrevivencia de novos memes
nao depende apenas de fatores am-
bientais, tais como a quantidade
organizagao social da atengao no meio
humane. Tambem depende de como a

propria informagao esta padronizada. Em
outras palavras, aiguns memes sao mais
capacitados do que outros, no sentido
de que a informagao neles contida ira

espalhar-se por mais meptes, sera
recordada por mais tempo. E impossivel
dar uma descrigio geral daquilo que fez
o sucesso de um novo artefato, nao mais
do que e possivel descrever-se uma
mutagao genetica de sucesso, pelas
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mesmas razoes. Assim como a capa-
citacao de uma nova mutapao depende
do ambiente ao qual o fenotipo esta

adaptado, da mesma maneira a via-

bilidade de uma nova forma cultura esta

dependente do estado anterior da cultura

e do ambiente humano onde ela aparece
e se desenvolve.

Ainda assim, e possivel apontar.
algumas caracteristicas dos memes que
ajudam em sua difusao numa ampla
gama de contextos. A primeira solicitapao
de uma nova forma cultural e de que ela

seja identificada como tal. Cada dominio
simbolico possui criterios formais e
informais para estabelecer se um meme
e ou nao uma nova variante genuine.
Oficio de Patentes e as leis de direito

autoral fazem uso de deflnigoes formais,

enquanto que em outros campos, como
a ciencia e arte, um consenso de
especialistas decide se um artefato
realmente e novo. Para ser identificado

como tal, uma variante deve divergir de
artefatos previos numa extensao subs-

tancial, ainda assim, nao tanto a ponto
de nao ser reconhecivel. A amplitude de

variapao otima e uma das caracteristicas

que define a viabilidade de novos memes.
Em contextos socials onde novos

memes sao considerados perigosos,
instituigoes elaboradas podem ser
estabelecidas para testarem as novas
ideias e outros artefatos, para deter-

minar se estes constituem variacoes da
ortodoxia aceita. Em alguns periodos
historicos, a Igreja Catolica fez grandes
esforpos para identificar a heresia, termo

aplicado a variantes culturais que tinham
de ser eliminadas da consciencia da

populapao. Mesmo agora, a funcao da
Sacra Congregagao para a Doutrina da
Fe do Vaticano, sucessora do Santo
Oficio, e de eliminar livros e ensinamentos

que introduzam variapoes inaceitaveis no

pool religiose de memes. Instituigoes
semelhantes existiram na Uniao Sovietica

e em todas as sociedades criadas na

suposipao de que a estrutura de
informapao que elas ja dispoem e

superior a qualquer outra forma possivel.
Tais mecanismos de controle social

tentam separar novos artefatos, aue sao
benefices ao bem comum, daqueles que
nao sao. Em principio isto seria uma
funpao util. uma vez que e admitido que
a evoiupao cultural nao necessita coincidir

com o bem estar humano. Historica-

mente, entretanto, a censura de novas
ideias tem sido informada com maior

frequencia pelo desejo em manter uma

estrutura de poder particular, do que pelo
desejo de maximizar o bem estar da
populapao.

Uma vez que esta estabelecido que
um artefato e genuinamente novo, surge
a proxima pergunta: Deve ser preser-
vado? Uma grande variedade de razoes
determinam que meme em particular
sera selecionado para retenpao enquanto
que milhares de outros sao eiiminados e

esquecidos. A economia e um criterio

generalizado. Qualquer artefato que
economiza recursos humanos escassos
tem uma maior chance de sobrevivencia.

E, uma vez que a atenpao e um dos
recursos mais preciosos, os artefatos

que economizam tempo e a concentrapao
geralmente tem uma certa vantagem em
termos de viabilidade. Assim, a evoiupao
de sistemas simbolicos representando
linguagem, quantidades e outras formes
de representapao sempre tendem em
direpao a memes que irao obter efeitos

iguais ou melhores, juntamente com uma
economia de atenpao. A predominancia
do sistema metrico sobre os sistemas

competitivos de mensurapao ou a adopao
generalizada do alfabeto Norte-Semitico
sao bons exemplos de como as eco-
nomies em atenpao irao selecionar

positivamente um conjunto mais eficiente

de simbolos. mesmo e verdade no que
se refere a evoiupao das ferramentas,

aparelhos e costumes socials. Um prepo
menor e apenas um corolario e, ao
mesmo tempo um principio, ja que a

vantagem da economia de dinheiro

simplesmente representa um caso
especial de economia de atenpao - o
dinheiro sendo trocado pela energia
psiquica investida em tarefas produtivas.
Se um livro ou automovel e mais barato

que um outro semelhante, comprar o
mais barato economiza energia psiquica



que seria gasta na diferenpa de precos:
a atenpao que sobra pode entao ser
investida em outras atividades, seja em
fazer mais dinheiro ou em experiencias
consideradas agradaveis.

Enquanto a economia da atengao
representa um criterio muito importante
para a selegao de artefatos, certamente
nao e o unico. Talvez a qualificagao mais
universal dos artefatos positivamente
selecionados e que eles ampliam a

qualidade da experiencia. Sempre que
uma nova forma cultura promote prazer
ou contentamento, Ira encontrar um
nicho receptivo na consciencia. Essa
razao para a adocao de um novo artefato
e expnessa pelo poeta grego que deu
boas vindas a invengao do moinho
movido a agua, ha dois mil anos atras,
como citado pelo historiador Marc Bloch:
Descansai vossas maos, que por muito
tempo estlveram famillarizadas com a

pedra de moer, 6 jovens mulheres que
costumavam esmagar o grao. De agora
em diante. ireis dormir mais, esquecidas
do cantar dos galos que saudam o
amanhecer. Comparado a pedra de moer
manual, o moinho d'agua oferecia as
mulheres maos mais suaves, menor
esforgo fisico e mais tempo disponivel

-

presumivelmente acrescentando algo a
melhoria geral da qualidade de vida.

Claramente, o deleite e a razao
principal do porque selecionamos e
retemos a maioria das obras de arte. A
pintura, musica, drama, arquitetura e
literatura sao habilidades simbolicas,
adotadas porque produzem estados
positives de consciencia. Da mesma
forma, novelas de misterio e programas
de televisao, que parecem desperdipar
a energia psiquica, assim o fazem
enquanto fornecendo informagao agra-
davel em troca do investimento da
atenpao.

Entretanto, alguns dos artefatos
mais uteis tambem sobrevivem porque
fomecem contentamento aqueles que
deles fazem uso. Ao discutir a introdupao
dos primeiros objetos de metal no final

das eras da Pedra, Colin Renfrew
escreve:

Em diversas areas do mundo, foi

notado, no caso de inovagoes meta-
lurgicas em particular, que o desenvol-
vimento do bronze e outros metais como
confortos uteis foi um desenvoMmento
muito posterior do que sua primeira
utilizagao como materiais novos e
atraentes, empregados em contextos de
exibigao... Na maioria dos casos, a
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metalurgia primitiva parece ten sido

primariamente praticada para torna-los

atraentes a pontx) de serem utilizados

como simbolos, coma adornos pessoais
e ornamentos, numa forma que, ao
focalizar a atengao, podiam atrair ou
ampliar o prestigio.

Produtos com propriedades novas
continuam a atrair a atengao nao

importando consideragoes de sua
utilidade. interesse em automoveis nao

surgiu devido a sua utilidade, mas devido
as manobras, acrobacias e corridas
estimularem a imaginagao das pessoas.
Um folheto promocional recente da Alfa

Romeo afirma: Em 1910, uma compa-
nhia de automoveis foi criada, destinada
a distinguir-se das demais. Uma com-

panhia criada na filosofia simples de que
um carro nao deveria ser apenas um
mero meio de transporte, mas uma fonte

de entusiasmo.... Isto

esta errado apenas na
sua afirmagao de que tal

filosofia era algo par-
ticular caracteristico

daquele fabricante; de
fato a maioria dos car-

ros de antigamente
eram produzidos com
este objetivo em mente
um ponto reconhecido
seis paginas depois, na
mesma brochura: o

Triumph TR3. Austin

Healey 3000. Jaguar
XKE... eram esguios,
sensuais, ageis... Pla-

nejados para o prazer
de dirigir. nao preten-
diam nenhum tipo de

praticidade. . . A mesma
tendencia pode ser reconhecida no inicio

de muitas inovagoes culturais, do aviao

ao computador pessoal.
De acordo com o grande historiador

cultural holandes Jonan Huizinga, as

jnstituigoes humanas originalmente
surgem como jogos que fornecem
contentamento aos seus jogadores e

expectadores; somente mais tarde e que
tomam-se elementos series da estrutura

social. De inicio, os pensamentos e agoes

que essas instituigoes exigem sao
livremente aceitos; mais tarde sao
considerados como elementos garan-
tidos da realidade social. Assim, a ciencia

comega como concursos de solugoes de
charades, a religiao como alegres
celebragoes coletivas, instituigSes como
combate cerimonial, o sistema legal tem

sua origem em debates nitualizados e
sistemas economicos frequentemente
nascem como festivas trocas reci-

procas. Aquelas formas que fornecem
o maior contentamento

possivel sao
selecionadas e transmitidas ao longo
das geragoes.

Mas uma vez que um conjunto de
memes encontra um nicho na cons-
ciencia, seja por qualauer razao. entao

pode seguir reproduzindo-se sem
ualquer referenda ao contentamento
e seus hospedeiros. As moedas

primeiramente foram cunhadas para
ampliar o prestigio e poder economico
de reis e para facilitar o comercio.
Quando a troca de produtos neces-
saries torna-se dependente de um
sistema monetario, entretanto, as
pessoas tornam-se impotentes em
resistir a sua disseminagao e tenao de

adaptar-se, gostem
disto ou nao. Como
Max Weber notou, o

capitalismo comegou
como uma jogo de
aventura de investi-

dores mas finalmente
tornou-se uma jaula
de ferro, um sistema
economico com defei-

tos peculiares dos
quais e muito dificil

escapan.
Se e verdade que

OS artefatos exploram
o contentamento co-
mo seu meio para
sobrevivencia, qual-
quer relate de evolu-

gao cultural deve dar
consideragao aquilo

que as pessoas gostam de fazer. As

pessoas apreciam as experiencias que
Ihes dao oportunidades para agao - ou
desafios - que sao elevadas e que
possam ser atacadas com uma nivel

equivalente de habilidades
pessoais.

A
preocupagao e a ansiedade resultam

quando existem mais desafios que
habilidades, apatia e aborrecimento,

quando a situagao e o reverse. Quando
desafios e habilidades estao dese-

quilibrados, as pessoas tentam
restaurar a condigao otima na qual
suas experiencias sejam as mais
positives. A simples formula de
contentamento, Desafio/Habilidade= 1

foi originalmente desenvolvida no
contexto dos estudos empiricos com
adultos americanos urbanos. Desde



entao tern sido confirmada por estudos
numa variedade de contextos Europeus
e Asiaticos.

Devido a esta relagao, as pessoas
tendem a superproteger memes que
elevam o nivel dos desafios existentes,
contanto que elas tambem possam
erguer concomitantemente o nivel de
suas proprias habilidades. Tudo o que
fazemos por um periodo longo de tempo
torna-se aborrecido, finalmente. Neste

ponto, buscamos novas oportunidades
para a apao, que por sua vez forpam-
nos a desenvolver maiores habilidades;
esse dialetica tende a um processo de

connplexificapao. Este pnlncipio explica
tanto a gerapao de novos artefatos e,

em menor extensao. sua subsequente
aceitapao e transmissao.

A relapao entre a complexificapao e
contentamento nao implica que as

pessoas estao constantemente moti-

vadas na busca de desafios maiores. De
fato, o oposto e que e verdade. Quando
estao livres para usar do tempo a sua
maneira, a maioria das pessoas prefere
reiaxar. Elas se envolvem em atividades

de baixa intensidade, tais como sentar
com uma garrafa de cerveja na mao, em
frente de um aparelho de televisao.

prazer e um principio homeostatico que
leva as pessoas a economizer energia
sempre que possivel e a obter recom-

pensas de agoes geneticamente progra-
madas que sao necessaries a sobrevi-

vencia da especie, tais como comer e a
sexualidade.

contentar-se que exige o desen-
volvimento de novas habilidades para lidar

com niveis crescentes de desafios e
relativamente raro. Ainda assim esta e
a experiencia que todas as pessoas ao
redor do mundo citam como o ponto mais
alto de suas vidas. Assim, enquanto que
o prazer e geralmente conservador,
selecionando e transmitindo artefatos ja

existentes, o contentamento que conduz
a complexificapao e com maior frequencia
responsavel por gerar e selecionar novas
formas cultunais.

No nivel mais geral, entao, pode ser
dito que o processo de complexificapao,

que e experienciado como agradavel,
define a relapao simbiotica entre a

evolupao dos seres humanos e a evolupao
da cultura. Formas culturais que
oferecem a possibilidade de aumentarem
o contentamento, iro sobreviver ao
atrairem a atenpao. Igualmente, as
pessoas que investem suas atenpoes em
tais formas, adquirem uma consciencia

mais complexa. Em cada gerapSo, os
individuos que desenvolvem e aprendem
a utilizer novos artefatos, formam uma
nova linhagem.

Ate certo ponto, esse co-evolupao
e benefice tanto para nos como para o
mundo das coisas. Entretanto, existe

sempre a possibilidade de que os memes
irao mover-se de um^ relapao simbiotica
a uma parasitaria. Para evitar que isto

ocorra, temos de aceitar a possioilidade
de que a cultura nao existe para servir
as nossas necessidades. Como materia

organizada e informapao, os artefatos

competem pela energia com outras
formas de organizapao, incluindo nos
mesmos. Quando essa possibilidade e

encarada, torna-se mais facil avaliar
formas culturais mais objetivamente, e
fazermos decisoes numa base mais
correta no que se refere aquelas a

encorajar ou reprimir.
A complexificapao conjunta da

consciencia e cultura, trazida pelo trapo
evoluido de encontrar prazer na com-
plexidade, deu a rape humana uma
grande vantagem na sua competipao
com outras formas de materia orga-
nizada. Devido ao fato da mente apreciar
um desafio, as pessoas exploraram
avidamente o potencial oculto em todas
as formas de informapao, portanto
funcionando como parteiros para todos
OS tipos de artefatos. Assim fazendo,

aprenderam a sobreviver as custas de
outros animals e plantas que imaginavam
inuteis. Mas apenas porque a apreciacao
do desafio da complexidade nos ajudou
no passado, isto nao ira garantir que ira

continuar a faze-lo no future. Existe um
crescente acumulo de evidencias de que
essa inquietude Faustiana esta nos
tornando vulneraveis a replicapao
insensate de artefatos. Se devemos
assumir o controle da evolupao, o

primeiro passo poderia ser de reco-
nhecermos que, a menos que venhamos
a encontrar formas de controlar a

evolupao da cultura, nossa propria
sobrevivencia podera estar sendo
seriamente ameapada.

The Reality Club - v.1 - pp.107 - Lynx
Books. 1988. USA.
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^ Mitustaka Fuji, um lavrador da

iiha de Okinawa, feriu uma garola de
dezenove anos de idade enquanto
estava dirigindo seu automovel para
casa, vindo de uma festa na ciaade

de Munakata. Fuji tentou evitar o

flagrante saindo da cena, porque
'havia nao somente bebido sake na

festa, conno tambem havia visitado

dois bares'.

De acordo com o jornal Passtime-

Keystoke News 'Fuji e sua esposa
entao dirigiram o automovel ate um
campo que possuiam na base de
uma colina, cerca de um quilometro
de distancia desua casa.' All, usando

pas e um trator, abriram uma qrande
cova e jogaram o carro dentro, ^
enterrando-o em seguida. O trabalho q
demorou 'seis arduas horas'. 5
Entretanto, Fuji

nao havia percebido
=

que um adesivo de manutengao do
automovel com seu nome escrito

havia caido do automovel durante o

acidente. A polTcia estava esperando
por ele quando o casal chegou em
casa...
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O mundo e um constructo de nossas sensagOes, per-

cepgOes, memorias. E conveniente consideralo como
existindo objetivamente. por conta propria. Mas certamente,
este nao se torna manifesto por sua mera existencia. O seu
tornarse manifesto esta condicionadoem acontecimentos
muito especiais deste mesmo mundo, especificamente,
certos eventos que acontecem num cerebro. isto apresenta
um tipo estraniiamente peculiar de implicagOes, que nos
coloca a questao: Quepropriedadesporticulares distinguem
esses processes cerebrals que os capacitam a produzir a

monifestQQQo?Podemos imaginarqueprocesses materials
dispOem desse poder, e quais nQo? Ou de forma mais
simples: Que tipo de processo material est6 diretamente
ossociado com a consclencla?

um racionalista estara inclinado a

lidar curta e secamente com essa ques-
tao, talcomo se segue.A partir de nossas

experiencias, e com relagao aos animals

superiores como analogia, a conscie-
ncia esta ligada com certos tipos de
eventos na materia viva e organizada.
notadamente, com certas fungOes ner-

vosas. Por mais para tras ou para baixo
no reino animal possamos ir, ainda as-

sim existe algum grau de consciencia, e
o que isto possa vir a ser em seus esta-

gios iniciais, ainda e campo de espe-
culagOes gratuitas, questOes que nao
podem ser respondidas e que melhor
seria se fossem deixadas para sonha-
dores ociosos. E ainda mais gratuito
envolver-se em pensamentos sobre se
outros eventos, tais como os ocorrendo
na materia inorganica, para nao falar de
todos eventos materials, estariam de alguma forma ou outra

associados com a consciencia. Tudo isso e pura fantasia,

tao irrefutavel quanto nao-veriflcavel e portanto, sem qual-

quer valor ao conhecimento...
Para aquele que aceita este deixar de lado da questao,

devemos tentar mostrar o estranho hiato que permitem
permanecer em sua representagao do mundo. Porque o

aparecimento de celulas nervosas e cerebros em certas

linhagens de organismos e um evento muito especial, cujo

significado e significancia e bastante bem conhecido. 6um
tipo especialde mecanismo pelo qual o individuo responde
a situagOes alternativas de acordo com comportamentos
alternantes. 6 o mais elaborado e engenhoso deste tipo de
mecanismos e sempre que aparece, rapidamente assume
um papel de dominagao. Entretanto, nao e muito sui generis.



Grandes grupos de organismos. em particular as plantas.

alcangam desempenhos muito semelhantes de uma
forma inteiramente diferente.

Estaremos preparados a acreditar que esse estado
muito especial no desenvolvimento dos animais supe-
riores, um estado que poderia muito bem nao ter acon-

tecido, foi uma condigao necessaria para que o mundo
entrasse numa ignigao de si proprio dentro da luz da
consciencia? Estariamos, de outra maneira, retidos num
jogo frente a arquibancadas vazias, nao existindo para
ninguem e assim, apropriadamente falando, tambem nao
existindo? istome parece a ruina deum modelo de mundo.
O impulso para encontrar uma saida deste impasse nao
deve ser atenuado pelo medo de sofrer os gracejos dos
sabios racionalistas.

De acordo com Espinoza, toda coisa particular ou ser,

e uma modificagao da substancia infinita, isto e, de Deus.
Este expressa-se em cada um de seus atributos. em par-
ticular OS da extensao e do pensamento. O primeiro e sua
existencia corporal no espago e tempo, o segundo e - no

caso de um iiomem ou animal vivos - sua
mente. Mas para Espinoza, qualquer
coisa corporal inanimada 6 ao mesmo
tempo, tambem um pensamento de
Deus, ou seja, existetambem no segundo
atributo. Encontramos aqui o temerario

pensamento deuma animagao universal,

embora nao pela primeira vez sequer na
Filosofia Ocidental. Dois mil anos antes,
OS filosofos Jonicos dela adquiriram o
apelido de hylozoistas.

Depois de Espinoza, o genio de Gustav
Theodor Feciiner nao temeu atribuiruma
alma para a planta, para a Terra como
corpo celestial, ao sistema planetario, etc.

Nao concordo com essas fantasias,
ainda assim nao gostaria de ter de julgar

quem se aproximou da verdade mais
profunda, Fechner ou as ruinas do
racionalismo.

uma Tentativa de Resposta

vemos que, em todas as tentativas de estender o
dominio da consciencia, ao nos perguntarmos algo do tipo
de que coisa poderia razoavelmente estar associado com
outra coisa alem de processos nervosos, necessitamos
ingressar na especulagao nao-provada e improvavel. Mas
andamos em terreno mais firme quando comegamos na
diregao oposta. Nem todos os processos nervosos, nem
todos OS processos cerebrals, estao acompaniiados pela
consciencia. Muitos deles nao estao, mesmo que fisio-

logica e biologicamente sejam muito parecidos com os
processos conscientes, frequentemente consistindo de
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impulsos aferentes seguidos por eferentes, em sua signl-
ficancia biologica de regulagao e controle temporal das
reagOes, parcialmente situados dentro do sistema e par-
cialmente em dlregSo a um ambiente em modificagao. Na
primeira instancia, encontramo-nos com as reagOes re-

flexas nos ganglios vertebrais e naquela parte do sistema
nervoso que eles controlam. Mas tambem (e disto iremos
fazer o nosso estudo especial), muitos processos reflexos
existem, que passam atraves do cerebro e nao recaem na
consciencia, ou quase pararam de assim fazer. Nestes
ultimos casos, a distingao nao e nitida; graus intermediarios
entre o totalmente consciente e o completamente incons-
ciente ocorrem.Ao examinarmos varies representantes de
processos fisiologicamente muito semelhantes, todos
atuando no interior denossos corpos, nao deveria ser muito
dificil descobrir, atraves da observagao e raciocinio, as
caracteristicas distintas daquilo que estamos observando.

Para a miniia mente, a chave devera ser encontrada
nos seguintes e bem conhecidos fatos. Qualquer sucessao
de eventos nos quais tomamos parte com sensagOes,
percepgOes epossivelmentecom agOes, gradualmente sai

para fora do dominio da consciencia quando a mesma
sequencia de eventos e repetida da mesma maneira com
frequencia. Mas ela retorna imediatamente a regiao cons-

ciente, se numa dada repetigao, ou a ocasiao ou as con-

digOes ambientais diferem daquelas que prevaleciam em
todos OS incidencias anteriores. Ainda assim, pelo menos
de inicio de qualquer maneira, somente aquelas modi-

ficagOes, ou diferenciais, se intrometem na esfera consci-

ente, que distingue entre a nova incidencia das anteriores e

portanto solicita nouas consideraQdes. Disto tudo podemos
fornecer duzias de exemplos a partir de nossa propria
experiencia, de tal maneira que irei evitar citar qualqueruma
para o momento.

O processo de lento obscurecimento para fora da
consciencia e de primordial importancia para a estrutura

inteira de nossa vida mental, que esta totalmente baseada
noprocesso da aquisigao da pratica a partirda repetigao,um
processo que Richard Semon generalizou no conceito de
Mneme sobre o qual iremos falar mais adiante. Uma unica

experiencia que nunca se repete, 6 biologicamente irrele-

vante. O valor biologico jaz apenas no ato de aprenderuma
reagao aceitavel a uma situagao que se oferega varias

vezes, em muitos casos, de forma periodica, e sempre
exigindo amesma resposta, se o organismo deve aprender
a defender o seu terreno frente a ela. Agora, a partir de
nossas poucas experiencias internas, sabemos o que se

segue. Nas primeiras repetigOes, um elemento novo apa-
rece na mente, aquilo quejd encontramos antes, ou o notal,

como Richard Avernarios denominou isto. Nas repetigOes

frequentes, a cadeia de eventos inteira torna-se mais e mais
uma rotina, mais e mais desinteressante, as respostas mais
confiaveis a medida que caem fora da consciencia. O rapaz
recita um poema, a menina toca sua sonata jd bem dentro

de seus sonhos. Seguimos o caminho habitual em diregao



a nossos trabalhos, cruzamos as ruas nos lugares habituais,
entramos em ruas laterals, etc., enquanto que nossos
pensamentos estao ocupados com coisas inteiramente
diferentes. Mas sempre que a situagao exibirum diferencial

relevante - digamos que a estrada esta bloqueadanum lugar

que costumavamos usar para atravessa-la, de tal maneira

que somos forcados a fazerum desvio - esse diferencial e a

nossa resposta a ele, intrometem-se na consciencia, da qual,

rapidamente recaem fora, recaindo abaixo do limiar, se o
diferencial assume uma caracteristica repetida. Ao encarar
alternativas em mutacao. desenvolvemos bifurcagOes e
estas poderao ser fixadas da mesma maneira. Encaminha-
mo-nos para as Salas de Aula da universidade ou para o
Laboratorio de Fisica no ponto correto sem muito pensar.
contanto que ambossejam destinos ocorrendocom frequen
cia.

Desta maneira, diferenciais, variantes de respostas.
bifurcagOes, etc., sao empilhados umas sobre os outros,

numa abundancia impossivel de ser avaliada, mas somente
OS mais recentes e que permanecem no dominio da cons-

ciencia, OS que a substancia vivente ainda se encontra no

estagio de aprender ou praticar. Poderiamos dizer, meta-

foricamente, que a consciencia e o tutor que supervisiona o

aprendizado da substancia vivente, mas deixa seu pupilo
sozinho para lidar com aquelas tarefas para as quais ja se
encontra suficientemente treinado. Mas desejo sublinhar

tres vezes, com tinta vermelha, que estou dizendo isso

apenas de forma metaforica. O fato e apenas esse, que
novas situagOes e as novas respostas que pressupOem.
sao mantidas a luz da consciencia e, quando velhas e bem
praticadas, nao mais sao.

Centenas e centenas de manipulagGes e outros atos

da vida diaria tiveram de ser certa vez aprendidos, com
grande atengao e meticulosidade. Consideremos por
exemplo as primeiras tentativas de uma crianga para andar.

Elas estao eminentemente situadas dentro do foco da
consciencia; os primeiros sucessos sao elogiados pelos
assistentes com gritos de alegria. Quando o adulto amarra
suas botas, liga a luz, tira suas roupas a noite, come com
garfo e faca... esses atos, onde tudo isso teve de ser la-

boriosamente aprendido, ern nada perturbam-no nos
pensamentos em que possa estar engajado. isto oca-
sionalmente podera resultar em alguns enganos comicos.
Existe a estoria de um famoso matematico, que se diz que
sua esposa encontrou deitado na cama, com as luzes

apagadas, logo depois de ter sido convidado parauma festa 5*

em sua propria casa. O que havia acontecido? Ele havia ido
g^

para o seu quarto para colocar uma camisa nova. Mas a g
mera agao de retirar a camisa velha liberou no homem, 5-

profundamente envolvido em seus pensamentos, a cadeia
de agOes que habitualmente seguia para ir dormir.

j^
Ora, esse estado de coisas, tao bem conhecido pela "^

ontogenia de nossavida mental, parece-mejogar alguma luz q>

sobre a filogenia dos processos nervosos inconscientes, "p

assim como na batida do coragao, no movimento peris- isa
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t^ltjco de nossas visceras, etc. Ao encarar situagOes quase
constantes ou em modiflcagOes regulares, elas sao bas-
tante bem e confiantemente praticadas e portanto, cairam
fora da esfera de nossa consciencia ha muito tempo atras.

Podemos aqui tambem detetar graus intermediarios, como
por exemplo o ato de respirar, que geralmente segue sem
ser percebido mas que, devido a diferenciais na situagao,
digamos uma fumaga no ar ou num ataque de asma, modi-
ficase e torna-se conscientizado. Um outro exemplo e o
chorar de tristeza, alegria ou dor corporal, um evento que,
embora consciente, diflcilmente e influenciado pela von-
tade. Tambem ocorrem enganos de natureza de heranga
mnemica, tais como o erigar de cabelos pelo terror, pela
parada de secregao de saliva em mementos de intenso
estimulo, respostas que devem ter tido alguma significancia
no passado, mas que se perderam no caso do homem.

Duvido que todas as pessoas venham a

concordarprontamente com o proximo passo,
que consiste na extensao dessas nogOes para
processes outros que o nervoso. Para o mo-
mento, irei apenas dar uma ligeira indicagao
disto, embora este seja, pessoalmente, o passo
mais importante. isto porque essa generaliza-
gao precisamente ilumina o problema a partir
do qual iniciamos: que eventos materials estao
associados com, ou acompaniiados pela cons-
ciencia?A resposta que sugiro e a que se segue:
aquilo que anteriormente dissemos e mostra-
mos como sendo uma propriedade de proces-
ses nervosos, 6 uma propriedade dos proces-
ses organicesem geral, devendo estar associa-

dos a consciencia enquanto sao nevidades.
Na nogae e terminologia de Richard

Semen, a entegenia nae semente de cerebro,
mas de todo soma individual e a repetigae bem
memorizada deuma sequencia de eventos que
ocerreram mais ou menos da mesma maneira
milhares de anes antes. Nes estagios iniciais,

come sabemos a partir de nossa propria expe-
riencia, semes incenscientes -

primeiro no utere

da mae; mas mesmo as semanas e meses de
vida apes e parte, nes as passamos em sua
maior parte dormindo. Durante esse periede, e
infante desencadeia uma evolugao de habitos
e retinas, nas quais ira confrontar-se com con-

digOes que, case a caso, variam muito pouco. O
desenvolvimento organico resultante comega
a ser acempanhado pela consciencia quando
cemegarem a aparecer orgaes que gradual-
mente interagem com e ambiente. adaptande
suas fungOes as mudangas de situagOes, so-

frem influencias, passam pela pratica, e sao, de
formas especiais, medificades pelo meie ambiente. Nes,
vertebrades superiores, possuimos tal orgae principal-
mente situado no sistema nervoso. Portanto, a consciencia



esta associada com aqueles (orgaos) cujas fungOes adap-
tam-se aquilo que denominamos de experiencia frente aum
ambiente em mutagao. O sistema nervoso 6 o lugar onde
nossa especie ainda esta se engajando numa transforma-

gao filogenetica; metaforicamente falando, e o topo da
vegetoQQo {vegetationsspitze) de nosso tronco. Eu resumiria
minha hipotese geral assim: a consciencia esta associada
com o aprendizado da substancia vivente, seu sobercomo
(Konnen). e inconsciente.

6TICA

Mesmo sem essa ultima generalizagao, que para mim
e muito importantemas podera parecer bastante dubia para
outros, a teoria de consciencia que proponho parece

pavimentar o caminhoem diregao auma com-
preensao cientifica da etica.

Em todas as epocas e com todos os povos,
o cenario de fundo de cada codigo etico

(Tugendlehre), para ser levado a serio, foi e
ainda 6, a auto-negagao {Selbstuberwindung).
O ensino da etica sempre assume a forma de
uma solicitagao, um desafio, um tu fards, que
de algum modo opOese a nossa vontade
primitiva. Deondevem esse peculiar contraste
entre o Eu quero e o Tu fords? wao e absurdo

que eu suprima meus apetites primitives,
desconsidere o meu verdadeiro eu, seja
diferente daquilo que realmente sou?
Realmente. em nossos dias, talvez mais que
nos anteriores, ouvimos essa solicitagao
numa frequencia suficientemente capaz de
produzir escarnio. Souo quesou, d&em espoQO
paro minho indiuidualidodei Desenvolvimento
mois livre paro os desejos que a natureza

plantou em mimi Todos os deves que se
opOem a mim nisso sQo tolices, fraudes
impostaspelos sacerdotes. Deus ea Natureza.
e a Natureza deve ser creditada com o fato de
terme criado da forma que deseja que eu seja.

'

Tais slogans sao ouvidos ocasionalmente.
Nao e facil negar sua brutale plena obviedade.
O imperative de Kant e admitidamente irra-

cional.

Mas afortunadamente, o fundamento cien-

tifico desses slogans esta roido por vermes.
Dentro de nossa percepgao do tornorse (das
Werden) dos organismos, torna facil com
preender que nossa vida consciente eu nao
digo, vird ser, mas sim, que jd e neces-
sariamente uma luta continua contra o nosso

ego primitive. Porque o nosso self natural correlaciona-se
com o material que nos foi conferido. recebido de nossos
ancestrais. Agora, como esp6cie, estamos nos
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assim, cada dia da vida de um homem representa um
pequeno avango da evolugao de nossa especie, que esta
em pleno desenvolvimento. E verdade que um unico dia de
nossas vidas, e ate mesmo nossa vida inteiracomoum todo,
sao apenas um pequeno goipe do cinzei de uma estatua
etemamente inacabada. Mas a enorme evolugao inteira por
que ja passamos, tambem essa foi criada por tais minus-
culos golpes. O material para essa transformagao, o pres-
suposto para que esta ocorra, sao logicamente as mutagOes
espontaneas capazes de serem transmitidas iiereditaria-

mente. Entretanto, para que ocorra uma selegao entre elas.
o comportamento daquele organismo que carreia a muta-
gao, seus iiabitos de vida. sao de importancia fundamental
e uma influencia decisiva. De outra maneira, a origem das
especies, a tendencia ostensivamente direcionada ao longo
da qual a selegao prossegue, nao poderia sercompreendida
mesmo nos longos periodos de
tempo que afinal de contas, estao
todos limitados e cujos limites co-

nhecemos muito bem de experien-
cia propria.

-' """'" '''''
"'

E assim, a cada passo. a cada
dia de nossa vida, assim dizendo,

algo da forma que haviamos pos-
suido ate entao tem de mudar, ser

vencido, ser apagado e substituido

por algo novo. A resistencia de nos-

sa vontade primitiva e o correlato
fisico da resistencia da forma exis-

tente oferecida contra o cinzei trans-

formador. Porque nos mesmos so-

mos o cinzei e estatua, conquis-
tadores e conquistados ao mesmo
tempo - isto e a verdadeira e continua

auro-conquista (Selbstuberwindung).
Mas nao e absurdo sugerir que

esse processo de evolugao deveria
recair direta e significantemente
dentro da consciencia, conside-
rando sua extrema lentidao, nao apenas em termos de
comparagao com os curtos prazos de vida da vida indivi-

dual, mas mesmo em termos de epocas historicas? Sera

que nao ocorre de forma nao perceptivel?
Nao. A luz de nossas consideragOes previas, isto nao

acontece assim. Elas culminaram na consideragao de que
a consciencia esta associada com tais acontecimentos
fisiologicos, amedida que estes estao sendo transformados
pelas interagOes mutuas num ambiente em mutagao. Mais,

concluimos que somente sao conscientizadas aquelas
modificagOes que ainda se encontram no estagio de treina-

mento. ate que, muito tempo depois, tornam-se hereditaria-

mente fixas, bem treinadas e constituindo um repositorio
inconsciente da especie. Resumindo: a consciencia 6 um
fenomeno que ocorre na fronteira da evolugao. Essemundo
ilumina-se a si proprio enquanto esta se desenvoivendo,



procriando novas formas. Os lugares de estagnagao es-

corregam para fora da consciencia; poderao apenas apare-
cer enquanto interagindo com locals que estao propiciando
as oportunidades de evolugao e transformagao.

Se isto e aceito, seguese que a consciencia e a discor-

dancia com o nosso proprio self estao ligadas de forma

inseparavei, mesmo que devam ser proporcionais uma a
outra. isto parece ser um paradoxo, mas os mais sabios de
todos OS tempos e gentes testificaram Isto para conflrmar.

Homens e muliieres para os quals este mundo estava
iluminado com uma luz excepcionalmente brilhante de
consciencia, que peia vida e palavra, mais do que os outros,

formaram e transformaram aquele trabaliio de arte que
chamamos de iiumanidade, testemuniiam pela palavra oral

e escrita e mesmo atraves de suas vidas que, mais do que
OS demais, foram atormentados pelas dores da discordia

interna. Que isto seja um console

para aquele que tambem esta so-
- frendo disso. Sem isto, nada dura-

douro jamais teria sido criado.

{i^^^^.yr:f.~'.:^^^P^,-
- Por favor nao me compreendam

^"* ^ mal. Sou um cientista, nao um
professor de moral. Nao consi-

derem que desejo proper a ideia de

que a nossa especie esta
evoluindo em direcao a um obje-
tivo mais elevado comoum motivo
eficiente para propagar um codlgo
moral, isto nao pode acontecer,
uma vez que e um objetivo nao-

egoista, desinteressado e assim,

para ser aceito, ja pressupoe a

capacidade da virtude. Sinto-me

incapaz como qualquer um em
explicar o faras do imperative de
Kant, A lei etica em sua forma mais

simples e geral inQoseja egoistai) e
um fato pleno, recebendo aquies-
cencia ate mesmo davasta maioria

daqueles que nao a mantemcom frequencia. Considero sua
estranha existencia, comoum indicador de que o nosso ser

esta nos primordios de uma transformagao bioioglca de
uma atitude geral egoista para uma altruista; o homem a

ponto de tornar-se um animol social um novo ser.

Para um animal solitario, o egoismo e uma virtude que
tende a preservar e melhorar a especie; em qualquer tipo

de comunidade, tornaseum vicio destrutivo.Um animal que
embarque na formagao de Estados sem grandemente
restringir o egoismo, ira perecer. Filogeneticamente, forma-

dores de estados muito mais antigos, como as abelhas,

formigas e cupins, sacrificaram o egoismo inteiramente.

Entretanto, o seu proximo estado, o egoismo nacional ou
rapidamente, nacionalismo, esta a pleno vapor entre eles.

Uma abelha operaria que se perde e vai para a colmeia
errada e morta sem hesitagao.
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Agora, no homem algo esta acontecendo que,
parece, nao e tao infrequente assim. Acima da
primeira modificagao, vislumbramos pistas claras
de uma segunda, na mesma diregao da primeira,
antesmesmo que a primeira tenlia alcangado o seu
final. Embora sejamos ainda vigorosos egoistas,
muitos de nos comegam a ver que o nacionalismo
tambem eum vicio que deve ser abandonado. Aqui
talvez uma coisa muito estranlia podera acontecer.
O segundo passo, a pacificicagao das lutas entre os
povos podera ser facilitado pelo fato de que o
primeiro passo esta longe de estar concretizado, de
tal maneira quemotivos egoistas ainda apresentam
um apelo poderoso. Cada um de nos esta

ameagado pelas novas e terriveis armas de
agressao, e assim induzidos a desejar pela paz
entre as nagOes. Se fossemos abeliias, formigas ou
guerreiros Lacedemonios para os quais nao existe

o temor pessoal e a covarida 6 a coisa mais
vergonhosa no mundo, a guerra seguiria em frente

para sempre. Mas, por sorte, somos apenas
iiomens - e covardes.

As consideragOes e conclusOes deste capitulo
estao, comigo, ha muito tempo; datam de mais de
trinta anos. Nunca as perdi de vista, mas temo
seriamente que possam ser rejeitadas com bases
no raciocinio de que parecem estar baseadas no
mecanismo de heranQO de caracteres herdados. ou
em outras paiavras, no Lamarckismo. isto nao
estamos inclinados a aceitar. Mesmo, quando
rejeitando a tieranga de caracteristicas adquiridas
ouem outras paiavras, aceitando aTeoria da Evolu-

gao de Darwin, ainda assim notamos que o

comportamento do individuo de uma especie, ao
desencadear uma infiuencia significante na
tendencia evolutiva desta, parece simularum tipo de
pseudo-Lamarckismo.

De:
What is Life?

Mind and Matter

De Erwin Schrodinger
Cambridge university Press, 1 989, pp.99- 1 1 o.
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Lao-Tzu disse:

O Caminho para as na^oes i aquele onde seus dirigentes nao
dao ordens crueis, os funcionarios nao criam burocracias

complicadas, as pessoas educadas nao atuam de maneira enganosa, os artesaos

nao praticam suas artes decadentes, que os deveres sejam degelados sem
excesso de manifesta^oes extemas e que os instrumentos estejam completos
mas nao adomados.

As sociedades caoticas sao diferentes. Aqueles que se preocupam com o

ativismo, elevam-se umas as outras a altas posigoes, aqueles que se preocupam
com a etiqueta, honram-se mutuamente com artificialidades. Os veiculos sao

extremamente decorados e os instrumentos esquisitamente embelezados. Os
materialistas lutam por aquilo que e dificil de se obter, considerando aquilo

precioso. Os escritores perseguem a complexidade e a prolixidade,
considerando isso precioso. Devido a sofisticaqao, os assunto sao longamente
considerados sem que qualquer decisao seja tomada, assim nao podendo
ajudar na manuten^ao da ordem e, pelo contrario, incentivando confusoes.

Os artesaos produzem curiosidades, levando anos para completar coisas que
sequer sao uteis ou justific^veis.

Portanto, a Lei de Shen-Mung, o Genio da Agricultura, disse que se os

homens que chegavam a idade adulta nao cuidassem dos campos, o mundo
sofreria fome e se as mulheres ao chegar ^ idade adulta nao tecessem, o mundo
sofreria jfrio. Este e o porque dele proprio arar a terra e sua esposa tecer, para
estabelecer um exemplo para o mundo. Sua

maneira de conduzir as pessoas nao era a de

valorizar coisas dificeis de serem obtidas, e

nao estimar coisas inuteis.

Assim, se aqueles que trabalham o solo

nao se esforgam, nao havera nada para
comer, e se aquele que nao tecer o pano nao

trabalhar, nao havera nada para vestir o

corpo. Se vai haver abundancia ou nao, isto

se deve ao individuo. Se existe muita comida
e roupas, a desonestidade nao aparece, feliz

e despreocupado, o mundo esta em paz e

nada temos a ver com inteligencia e suas

estrategias, assim como com os militaristas,

com o seu poder.

De: Further Teachings of Lao-Tzu

Shambhalla, 1991 -
p.168-169.
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Uma analise superficial de urn trecho inicial do
Masnavi, grande obra poetica do Mistico Mugul-
mono Djaloleddin Rumi, do seculo 12, (criodor do
Ordem dos Dervixes Gircatorios, que existe ainda hoje
em Konio, Turquia, com ramifica96es em alguns
poises do mundo, inclusive no Brosil), mostro-nos que
se pode chegor oo mesmo conceito do realidade
otroves de outros vias que nSo a da ciSncia ou
motematico.
Um estudo do trecho obaixo iro mostror os mesmos

rociocinios, e estronhomente, as mesmas Imogens
que a Rsico Quantico foz otuolmente uso poro poder
explicor seu modelo do Universe. Entretonto, 7

seculos seporom uma formuiagao e outra, da
mesma constata<pdo.
Tolvez sejo melhor fazer com que o proprio Rumi

mostre isso:

Pensa. quzintas mundos esfao sob os cuidados (da consci&ncia mais interna) da Razao. Quao
amplo t o oceano desta nazaol
Resl doce oceano. nossas Tormas estSo movendo-se. rhpidas. como xicaras (Tluhiando) na
superlicie da dgua:

Enquanta esfao se enchendo (fluluam) como navios no topo do oceano. (mzis) quando estao

cheias. alundam.
K nazao esfd oculta. e (somente) um mundo (de fenomenos) e visfvel: nossas Tormas sao as
ondas ou a espuma daquele (oculKi) oceano.

S^ja qual lor (a coisa de que fa^a uso) a lorma como meio para aproximar-se Cela (da Razao),
aquele (mesmo) meio, o oceano (da Razao) atira (a Torma) para longe.

Enquanio o cora^ao nao ve o Conferidor de (sua) consciencia, enquanto a Ilecha nao vir o

nrqueiro afirando t distancia.

Ele (que estd assim cego). pensa que o seu cavalo esit perdido. embora (nesse meio tempo).

es^a obsHnadamente esporeando seu cavalo na eslrada.

Esse belo ser pensa que seu cavalo esth perdido, enquanto que este o estd conduzindo

rapidamente para a Irente, como o vento.

Ka Iamenta(;ao e nas perguntas. aquele desmiolado (corre) de porta em porta, em todas as

dire^oes. perguntando e buscando:

'Onde est^ aquele que roubou meu cavalo?' -
" Mas o que e este (animal) debaixo de tuas pemas.

0h HTestrer

'Sim. este ^ o cavalo. mas onde zsXt o cavalo?' - Oh. tao habil cavaleiro em busca do teu cavalo,

retoma teu bom sensol

Q Espfrilo esth perdido (t vista), devido ao lato deste estar tao manifesto e proximo: como. tendo

teu ventre cheio de hgua. estas de Idbios tao secos quanto uma jarra vazia?

Como ir;^ ver vermelho. verde e marrom. a menos que antes (de ver) essas tres (cores) v^jas tu

a luz?

Mas, uma vez que a mente estava perdlda (absorvida) na (percep^ao da) cor. aquelas cores

tomaram-se para ti um veu (que te impedia de contemplar) a luz.

Enquanto que. durante a noite aquelas cores estavam ocultas. tu percebestes que tua visao da cor

era (derivada) da luz.

Rao ht visao de cor sem luz externa: isto tzimbem t assim com a cor da fantasia interna.

Essa (luz) externa & (derivada) do sol e de Suhd (uma pequena estrela). enquanto que a (luz

interna) vem do reflexo dos raios da Qloria (divina).

K luz que confere luz ao olho ^, em verdade, a luz do coragao: a luz do olho t produzida pela luz

dos cora^oes.



De novo, a luz que conlere luz ao cora^ao e a Luz de Seus. que ^ pura e separada da luz do
infelecK) e dos sentidos.

Be noite nao havia luz: nao vias a cor: entao ela (a luz) loi feita manifes^a pelo oposh) da luz (a

escuridao).

(Primeiro) ocorre a visao da luz, depots a da cor: e ista hj reconheces imediatamenhe pelo o

oposta da luz {a escuridao).
Seus criou a dor e solrimenh) para que a lelicidade pudesse manifestar-se por opostas, como
Qregos e &iopes.
Porfanto, conhecereis a luz pelo seu oposta: o oposta revela a oposi^ao, no (processo de) vir a

realidade.

K Luz de Deus nao tarn opostas em (tada a) existencia. para que, por meio desse oposta possa ser

possfvel laze-Lo manilesta:

Recessariamenta (portanta). nossos olhos nao percebem. embora Ele (nos) perceba: vede ista.

(um lata) sobre (o caso de) TBoises, e a montanha (Sinai).

Sabei que a forma nasce do espfrita (realidade). tal como o leao da selva, ou como a voz e a

palavra do pensamenta.
Essa palavra e voz nasceu do pensamenta; nao sabeis onde lica o oceano do pensamenta.
TBas desde que vistes que as ondas da palavra sao belas. sabeis famb^m que seu oceano e

nobre.

Quando as ondas do pensamenta se despejam (do oceano) da Sabedoria. ela (a Sabedoria) fez

(para elas) a Torma da palavra e da voz.

n lorma nasceu da Palavra e morreu novamenta, a onda retraiu-se de volfa ao mar.

K Torma surgiu do ^morlo e voltau (pzira aquele lugar), porque Verdadetnimente para Ele

estamos retomando.
R cada instanta, enfao, hi estds morrendo e retamando: ^ustaTd declarou que este mundo e

(apenas) um momenta.
Rosso pensamenta ^ uma Tlecha (arremessada) por Ele (Jfii) no ar [hawa): como poderia ela

permanecer no ar? Ela vem (de voUa) para Deus.

Cada momenta o mundo e renovado, e nao es^^lmos cientas dessa sua renovacao enquanta que

permanece (o mesmo. em aparencia).
K vida sempre est^ se renovando, como um rio. embora no corpo tanha a aparencia de

conHnuidade.

Be sua rapidez, parece imovel. como a Tagulha que tu giras rapidamenta com a mao.

Se girardes uma Tagulha com destreza, aparece h visao como (uma) muita longa (linha) de Togo.

rhpido movimenta produzido pela a^ao de Beus. gera esse tampo de dura^ao (o Tempo), como

(um movimenta nascendo) da rapidez da a<;ao Bivina.

^esmo se o buscador desse misterio tanha estudado em demasia. (diga para ele). "Que pena.

I)ushmu'ddin. quern e um tao sublime livro? (Qnde voce enconh'a fal segredo revelado?)'.

O leitor devera estranhar a colocagdo de palavras entre parnteses nessa tentativa de

traducjao do poema de Rumi. Entretanto, o original do Mosnovi foi escrito em Persa (Forsi) e Rumi,

era considerado um dos maiores poetas dentro desse idioma. Uma das caracteristicas da poesia
da epoca era a tentativa de trabalhar com varies niveis de significados a partir de jogos de
palavras. A tradu^ao que utilizamos para fazer a passagem deste trecho ao Portugus foi obtida

de Nichiolson, que tentou tronsmitir essa peculiaridade do Masnavi, quando de sua tradugdo do
Persg para o lngls, tentando introduzi-la na forma de palavras intercalados no texto do poema
que ou o completam ou explicom outros

significados. Desto maneiro, o original jd

sofreu uma degeneragao na sua passagem
para o idioma InglSs, degenerac^do essa que
foi ampliada na posterior versdo ao Portu-

guSs. Portanto, pedimos a gentileza ao
publico brasileiro em perdoar os oparentes
erros introduzidos no texto otuoi.

D: 'The Mothnowi of Joldlu'ddin Rumi'

Rsynold A. Nicholson. Vol II. pp 62-65.

trad. Persa por
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A EVOLUC^AO DAS
CULTURAS HUMANAS

por
Timothy Leary e Joi Ito
Editado por Vicky Marshall

Ao longo de varies milhares de anos, parecia
obvio , para todos os que se preocupam, que a natureza
basica do universo e EXTREMACOMPLEXIDADE, DESORDEM
INEXPLICAVEL, UMA MISTERIOSA E EMARANHADA
MA6NIFICENCIA, popularmente conhecida como CAOS .

A ETfaRNA FILOSOFIA DO CAOS
Os poeticos Indus diziam que tudo era uma sonhadora

danga de ilusao (maya) .

Os Budistas Psico-Logicos paradoxals, falavam de um
vazio extremamente complexo, talvez iim trilhSo de vezes
complexo demais para ser compreendido pelo sistema humano
de processamento de palavras, do tipo A-B-C 1-2-3 (mente) .

E entao temos Lao Tse, sempre sorridente,
sardonicamente nos lembrando que o TAO esta eternamente
modificando complexidades, a velocidade da luz, de forma
sutil, inacessivel aos nossos desajeitados dedos e

polegares dedilhando letras em nossos pateticos teclados
alfa-numericos e Sistemas de OperagSo da Mente.

Nossa! Entao Socrates, um daqueles democratas
Atenienses barulhentos, orgulhosos, desordeiros e super-
confiantes, indiscreta e inadvertidamente divulgou o

perigoso segredo quando disse, O objetivo da vida hximana
6 conhecer a si mesmo . Is to, com certeza, e a camiseta
mais subversiva ostentada ao longo dos seculos pelos
Humanistas. Vestida por aqueles irreverentes , nao-
licenciados operadores do Neuro-Auto-Movel .

IndividuoS* pensando, isto e o pecado original das
biblias Judaica-Crista-Islamica.

IndividuoS* pensando sabotam tentativas que as
autoridades fazem no sentido de impor ordem ao caos .

A primeira TATICA de qualquer sistema de Lei e Ordem
6 trivializar-demonizar os perigosos conceitos de Self,
Objetivos Individuals e Conhecimento Pessoal. Pensar por
Conta Propria e trivial, maluco, heretico, trai^ao,
blasfemo. Somente os demonios, IDIOTAS e satans o fazem.
O pensamento criativo, cometido de forma aberta, toma-
se \im crime capital. Foi "Na Terceira Vez Voce Esta
Fora", para varias centenas de milhares de dissidentes
protestantes QUEIMADGS durante as Inczuisigoes do Papado
Romado . Para nao esqueqer a Queima de Bruxas dos
Protestantes, quando assumiram a chefia do Departamento
de Controle do Caos.



SELF?
Tudo isso e algo muito simples para os controladores

da lei e da ordem. Existem os deuses e deusas imortais la
em cima, na Comunidade Murada da Alameda Olimpo. E entao
existem nos - mortals insignificantes, escravizados aqui
embaixo nessas monotonas terras de aluguel barato .

conceito de individuos dotados de escolha e identidade
parecia totalmente insensato, o pesadelo ultimo nao apenas
para os burocratas autoritarios mas tambem para para os
liberals de bom senso. caos deve ser controlado!

A maneira padronizada para domar e domesticar a
impossivel complexidade que nos rodeia e inventar alguns
deuses do tipo

' fadinha do dente' . Quanto mais infantil,
melhor. E conferir algumas regras pueris . Honra teu pal e
mae, etc.

E entao, Loas aos Aborrecidos, que nSo hajam nogoes
aterrorizantes sobre individuos saindo por ai neste universe
desordenado e sem significado, tentando imaginar como
construir para si proprios alguns eus individuals.

OBJETIVOS-METAS INDIVIDUAIS?
Isto e a Desordem - Tolice - Caotica em seu maximo .

As regras sao simples e logica
Voce obedece passivamente . Voce reza. Voce sacrifica!

Voce trabalha! Voce acredita.
Essa ideia Socratica maluca de Faga Voce Mesmo

F.VM.
que criou a tendencia democratica moderna era uma versao
pratica, de bom senso e impertinente das iogas F.V.M
Indus-Budistas-Taoistas . E veja para onde essas bobagens
conduziram a India, Tibete e a China de Mao Te Ming! Para
Lugar-Nenhum, para o Local do Conhecimento !

A ideia mais perigosa nessa louca e megalomana
nogao de:

CONHECA!
define o servo humano como sendo \xm pensador ! Imprudencia
ultrajante! O escravo e encorajado a tornar-se um filosofol
O servo tenta ser lim psicologo? Um sabio-iogue potencial!

Esssa heresia prediz porque, mais tarde, evolucionistas
ateistas-impios como Karl Darwin & Karl Linnaeus iriam
definir nossa especie de super-chinpanzes como Femina
(Homo) Sapiens Sapiens I

AQUILO QUE SOCRATES, VOLTAIRE, ITO, VICTORIA
MARSHALL & EU ESTAHOS FALANDO AQUI, E SOBRE A
RELI6IA0 BASICA - O PLAN0-J060 NAVEGACIONAL -
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HUMANISMO
A teoria do Caos nos permite definir uma escolha

basica de carreiras . Nossa tarefa e apreciar, saborear,
celebrar a deliciosa natureza do universo inteiro.
Incluindo os paradoxos totalmente malucos dentro de nossos
cerebros .

O Humanlsmo nos encoraja a allnharmo-nos com
outros, para projetar nossas versoes pessoais

do Caos . . .

A ANATOMIA DO

CAOS
Nos ultimos 100 anos, a ciencia desenvolveu extensSes

tecnicas do sistema sensorial hvunano que especificam a
natureza fantasmagorica da complexidade que habitamos.

O CAOS EXTERNO
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Durante seculos existia lom tabu fanatico contra a

compreensao cientifica da biologia, geologia e

particularmente, da astronomia. As pessoas preferiam
estorias infantis sobre Jupiter & Marte aos estimulantes
fatos sobre a maneira que as coisas realmente sao .

Por que? Devido ao Temor ao Caos . Os fatos sobre
nosso lugar (aparentemente) insignif icante na danga
galatica sao tao insultantes aos fanaticos pelo controle
que tentam (tao viril, diligente e seriamente) controlar
o caos, que proibiram qualquer tentativa inteligente de
olhar la fora e ir cavar aquela gloriosa complexidade.

Num determinado ponto, aparelhos alteradores da
consciencia, como o microscopio & telescopic foram
criminalizados por exatamente as mesmas razoes que as

plantas psicodelicas foram banidas, anos mais tarde .

Permitem-nos observar trechos e zonas do caos.
Galileu foi pego e Giordano Bruno acabou indo para o

Micro-Ondas do Vaticano por mostrar que o sol nao girava
ao redor da terra. Os Fobicos Religiosos & Politicos,
naturalmente, desejam aquele agradavel, arrumadinho e

confortavel universo paparicando ao seu redor .

A FISICA QUAntiCA do seculo 20 tornou-se uma ciencia
de complexidade fantastica. Cem bilhSes de pequeninos
sistemas estelares em nossa pequenina galaxia. Cem bilhoes
de galaxias em nosso pequenino universo. Nessas latitudes,
distancias de trilhoes de anos-luz sao apenas rapidos
mementos em nosso referencial de tempo.

'^^%f



O CAOS INTERNO
Nas ultimas decadas do seculo 20, os cientistas comecaram
a estudar a complexidade dentro do cerebro humano .

Uau! Falemos sobre o Caos !

Acontece que o cerebro e uma rede galatica de 100
bilhSes de neuronios . E cada neuronio e um sistema de
informagao tao complexo quanto um computador de grande
porte. Cada neuronio esta conectado a algo de 10.000
outros neuronios. Cada um de nos esta equipado com um
universo de neuro-complexidade que e inescrutavel para
nossas mentes pateticamente alfa-numericas .

Esse Poder Cerebral e, imediatamente, o fato mais
humilhante sobre nossa atual ignorancia. E tambem e a

perspectiva mais estimulante de nossa divindade potencial,
depois que aprendermos como operar nossos cerebros .

Nossa recente compreensao sobre a ativagao do dito
cerebro direito esta eliminando um dos ultimos tabus
contra a compreensao do Caos . E nos da a base para o

manejo da filosofia do Humanismo.

MARSHALL MACLUHAN
DEFINE DEZ GERAiQlOES
HUMANAS EM TEBMOS DE

CQMUNICAigdES
filosofo canadense Marshall MacLuhan, nos anos 50,

apresentou uma nova e poderosa teoria que definiu o nivel
da evolugao cultural hiimana em termos da midia. Modifique
a midia e modificamos a cultura.

Seguindo a neuro-logica de MacLuhan, podemos definir
dez estagios obvios da cultura humana . Cinco geragSes
antigas baseadas no quente Fogo e cinco novas gerag5es
baseadas na Eletricidade ' fresquinha' .

AS CINCO

GERAgOES DO
FOGO

FAZER COISAS, FICAR OCUPADOS, FAZER PEQUENAS

MODIFICAgOES NO AMBIENTE LOCAL, REALIZAR RITUAIS,
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LUTAR, REPETIR SLCX3ANS SAO AS FORMAS QUE OS HUMANOS
TEM PARA EVITAR OS ATEMORIZANTES MISTERIOS DA
VIDA.

DE 3 0.0 00 AC ATE 1900 DC CINCO
CULTURAS FIZERAM USO DO FOGO PARA A
PRODU<?AO, TRANSPORTE E COMUNICA<;Ao, PARA
IMPOR ORDEM AO CAOS.

1. O CAOS CONTROLADO POR CULTURAS TRIBAIS: MEIO DE
COMUNICACAO: LINGUAGEM ORAL-CORPORAL ; COLETA-CAQA; IDADES
DA PEDRA BASEADAS NO PODER ORAL-CORPORAL (25.000 AC A
5.000 AC)

2. O CAOS CONTROLADO POR SOCIEDADES PALEO-FEUDAIS : MEIO
DE COMUNICACAO : ESCRITA MANUAL ; FERRAMENTAS DE MAO ; IDADE
DO FOGO-METAL; AGRICULTURA, a domesticagao de animals,
navios movidos por trabalho escravo, barcos a vela,
matematlca Inclpiente (5.000 AC a 350 DC)

3. FEUDAL: MEIO DE COMUNICAQAO : PINTURA MANUAL; ESCULTURA,
CULTURA IMPERIAL CONTROLADA POR DEUS , SACERDOTES,
MONUMENTAIS TRABALHOS DE CONTROLE DO CAOS, ESTRADAS,
AQUEDUTOS, ESCRAVIDAO (a jungao do Crlstlanlsmo ao Imperlo
Romano ate 1600 DC, Gutenberg) .

4. ERA PALEO- INDUSTRIAL: MEIO DE COMUNICACAO: MAQUINA A
VAPOR; PRENSA DE IMPRESSAO, QUIMICA, MICROSCOPIO, BARROCO,
RENASCENCA; REVOLUQOES AMERICANA E FRANCESA (1600 dc ATE
1820) .

5. ERA INDUSTRIAL: MEIO DE COMUNICACAO : PRENSA ROTATIVA,
IMPRESSAO INDUSTRIAL, FOTOGRAFIA, ESTRADAS DE FERRO -

1820 A 1880), REVOLUQAO PROTESTANTE

AS CINCO
GERAgOES

LUZ
DA

AS GERAgOES DE 6 A 10 FAZEM USO DE VOCABULARIOS
E 6RAMATICAS DA LUZ-ELETRICIDADE.

HUMANISMO HIGH-TECH

AS LINGUAGENS E TEXTOS - MEIOS DE COHUNICAgAO DAS ERAS
FEUDAL E INDUSTRIAL, DESPERSONALIZADOS-DETURPADOS,
ANTIQUADAMENTE ESCRITOS A MAO E MANUFATURADOS MECANICAUENTE

i



ESTAO SENDO SDBSTITUIDOS PELO HUMANISMO HIGH-TECH -

PEQUENOS GRUPOS DE CIBER-AMIGOS UTILIZANDO APLICATIVOS
MULTI-MIDIA DI6ITAIS QUE SAO 'MODEMIZADOS' PARA DMA
INTERAgAO EM TEMPO REAL OU ARMAZENADOS PARA POSTERIOR
REVISAO A BEL PRAZER.

DE 25.000 AC ATE 1900 DC, CINCO GERM^OES
HUMANAS QUE ESTAVAM BASEADAS NO FOGO.
DESDE 1900 DC, CINCO NOVAS GERACfOES
EXOERGIRAM, FAZENDO USO DA EL^TTRJCIDADE,
ELETRONICA E APLICATIVOS DI6ITAIS, PARA

COMUNICAQAO E ARMAZENAMENTO DE
INFORMAgOES .

Comunica9ao oral - face-a-face, linguagem corporal
em pequenos grupos - e pessoal-interpessoal e mesmo,
intima .

Comunica^ao escrita, de outro lado, e basicamente
criptograf ica. Paginas e paginas de linhas certinhas de
cartas impressas de maneira convoluta, para ocultar o

significado, para criar cultos linguisticos, elites
literarias, "panelinhas' burocraticas , conspiragSes
culturais.

Mesmo hoje, os documentos impresses produzidos
industrialmente e da melhor a pior Rede de Televisao-
Cabo, sao os Meios de Comunicagao de Massa que planejam e
fabricam as realidades que nossa especie habita

As palavras escritas e impressas estao obviamente
limitadas aos grupos nacionais que delas fazem uso e das
elites que as compram e leem. Aos textos escritos sao
divisiveis e alienam grupos humanos . Abuso Textual .

Comunicagao textual de massa, publicagSes fabris,
tais como livros, jornais, revistas, sao controladas por
conglomerados editorials. Estao direcionados para programar
a mente de leitores passives.

Ate 1990, a TV de Massa e as industrias de filmes
controladas por organizagSes poderosas competiam para
controlar as mentes dos espectadores passives.

A Imprensa-Televisao-Cinema criam realidades virtuais,
meios de comunicagao artificials que sSo voluntariamente
habitados pelas audiencias de consiunidores-receptores
passives - hipnetizados & aterrerrizados por atraentes
apresentagSes dos Minimes Deneminadores Comuns - ira,
temer, politicagem invejesa. E ae mesmo tempo, confortados
pela seguranga programada, sedutera, morna, aconchegante,
das fofocas triviais, Leona Bebbett, Michael Jackson,
Howard Stern.

Noam Chomsky & Marshall MacLuhan, nos anos 50,
demenstraram que as geragSes humanas sao definidas pelos
meios de comunicagSo (linguagem nativa) aprendidos na
infancia .

As novas GeragSes High-Tech que cresceram desde 192
juntamente com os aplicativos digitals, utilizaram-nos
para criar seus proprios filtros de realidades que
compartilham com amigos, fazendo uso da nova linguagem
global da luz brilhando em telas eletronico-digitais .
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As Cinco Culturas (geragoes) dos Meios de Comtinicagao
eletronica que emergiram no seculo 20 e que estao
desajeitadamente habitando cinco realidades Americanas
diferentes sao :

(SIRMpD 6

GEBAC^ 7

GEBMp^ 8

GERA^AO 9

GEBACp^ 10

CULTURA ELETnRICA

CULTORA DO RADIO E TELEPONE

CUI/rURA DA lELVISaO, 06 ^BE3VIS'

GERAgAO VCX)DSTOCK

CULTURA DIGITAL HIGH-TECH
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AS CULTURAS
DA LUZ

6. 1890 -1920

A CULTURA ELETRICA
MEIO DE COMUNICAQAO: Cinema. Iluminagao eletrica das
ruas. Lares. Neon. Primeira Geragao de Humanos que Podiam
Produzir a Luz das Estrelas em Pacotes.
POLITICA: Primeira Guerra Mundial, Colapso dos Reinados

Europeus ; Marx, Lenin.
CONTRA-CULTURAS : Os ' alegres anos ' 90; os Flappers
ARTE NOVA: Toulouse Lautrec, Picasso, Cubismo, Cezanne.
MUSICA NOVA: Ragtime, Jazz, Blues
CELEBRIDADES CULTURAIS : Rainha Vitoria, Teddy Roosevelt.
TECNICA ILEGAL DE MODIFICA^O CEREBRAL: Hashishe, Opio,
Absinto, Oxido Nitroso.
DROGAS LEGAIS SENDO OFERECIDAS: Alcool, Cocaina, Coca-
Vinho
ESCRITORES: Nietzche, Oscar Wilde, Aleister Crowley, Ezra

Pound, Mark Twain, William James.
MULHERES: Helen Keller, Margaret Singer, As * Sufragettes" .

7. 1920-1950

A CULTURA DO RADIO-TELEFONE

MEIO DE COMUNICAQAO: Radio, Telefone.
POLITICA: Depressao Economica, o Liberalismo do "New

Deal"; Integragao Racial, Segunda Guerra Mundial, Nagoes
Unidas .

CONTRA-CULTURAS : Os ' Talkies '
.



ARTE NOVA: A GeraQB.o Perdida, Fitzgerald, Hemingway, DADA,
Express ionismo, os Boemios, etc.
MUSICA NOVA: Blues, Dixieland (Jazz de New Orleans) e
Swing .

CELEBRIDADES CULTURAIS : Humphrey Bogart, Mae West, Wally
Simpson, etc.
CELEBRIDADES DOS QDADRINHOS : Krazy Kat, Betty Boop, etc.
TECNICA ILEGAL DE MODIFICAgAO CEREBRAL : proibigao do consume
de alcool (1910-1932), ' speak-easies ' (locals onde bebidas
eram vendidas ilegalmente) ; 'bootleggers ' (produtores
ilegais de bebidas) .

DROGAS LEGAIS SENDO OFERECIDAS : Cigarros .

MULHERES : Amelia Earhart, Mae West, Greta Garbo, as
'Sufragettes

'

.

8. 1950 -1965

TELEVISAO
MEIO DE COMUNICAQAO: Televisao, Calculadoras , Discos.
POLITICA: Querra Fria, Protestos Anti-Nucleares, A Politica
de Suburbanismo de Eisenhower, amenidades da TelevisSo,
J.F.K.
CONTRA-CULTDRAS : Hipster-Beatnik, Marshall MacLuhan; NAACP
ARTE (lista de artistas) Poesia 'Beat', Ginsberg, Kerouac ,

Gary Snyder .

NOVOS HEIOS DE COMUNICAQAO : radios livres e discos.
MUSICA NOVA: Bop, Rhythm & Blues, Jazz Progressive, Neo-
Bop; Rock'n Roll.
CELEBRIDADES CULTURAIS: Marilyn Monroe, Gary Grant, Nat
King Cole, Estrelas da TV, etc.
CELEBRIDADES DOS QUADRINHOS : Walt Disney.
MODIFICADORES ILEGAIS DO CEREBRO : maconha, heroina.
DROGAS LEGAIS SENDO OFERECIDAS: bebida, tranquilizantes .

MULHERES: Lorraine Hansberry; Jackie Kennedy; Marlyn Monroe

9. 1965 - 1980

GERAQAO
WOODSTOCK

MEIO DE COMUNICA(;^AO : TelevisSo Colorida; Comerciais de
Consume; Fitas de Video; Fitas de Audio; Computadores .

POLITICA: Lyndon Johson, Guerra do VietnS, Guerra Fria,
Ameaga Nuclear, Martin Luther King. As Desordens em Chicago.
Alistamento Compulsorio . Final da Guerra do Vietna. Poder
Negro. Presidencia Carter; descriminalizagao da maconha
em 14 estados.
CONTRA-CULTURAS : Protestos Anti-Guerra; Movimentos de
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Integragao Racial; Orgulho Negro, Liberagao Feminina;
liberdade sexual, cultura Hippy psicodelica.
ARTISTAS-ESCRITORES : Ken Kesey, Hunter Thompson, Imprensa
de Contra-Cultura, Andy Warhol.
NOVOS MEIOS DE COMONICA^O: Meios Passivos de Comunicagao
de Massa: Televisao Colorida, amplificagao eletronica da
musica .

MUSICA NOVA: Rock'n Roll, Punk.
CELEBRIDADES CULTURAIS : Elvis
CELEBRIDADES DOS QDADRINHOS : Os quadrinhos underground.
MODIFICADORES ILEGAIS DO CEREBRO: maconha, psicodelicos .

DROGAS ILEGAIS SENDO OFERECIDAS : Cigarros, bebida,
tranquilizantes .

MULHERES : Gloria Steinham; Jane Fonda, Joan Baez, Betty
Friedan; queima de sutias, a Pilula.

10. 1980-1995
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GERAiCpiO CYBER,
HIGH-TECH,

MTV-NINTENDO
MEIO DE COMDNICAQAO: PC, Mac, Video Jogos, CD ROM, Realidade
Virtual, Computadores Desk Top, Rodovia Digital.
POLITICA: A cobiga da corporagao Reagan-Bush destroi a

economia Americana; desilusao com politicos corruptos .

Final da Guerra Fria. Guerra aberta contra as drogas .

Colapso do antiquado sistema educacional. A America torna-
se a maior estado penitenciario na historia. Conflitos
raciais-etnicos. Rodney King. Cristianismo Militante
de Direita domina o Partido Republicano. Desumanizagao
das mulheres e criangas reconhecida como problema basico.
A eleigao de Hilary Clinton - Baby Boomers assume o

poder .

CONTRA-CULTURAS : CyberPunk; grunge, alterate.
ARTE NOVA: Arte por Computador . Arte Pop: Warhol, Keith
Haring, grafites, multi-midia, etc.
NOVOS MEIOS DE COMUNICAQAO: AplicagSes digitals caseiras
"FVM" (Faga Voce Mesmo) - PCs, Macs, Nintendos, Segas;
sistemas de edigao eletronica caseiros . cyberpunk, Cabo,
FAX.
MUSICA NOVA: Techo-Digital, Syntho . Rave.
CELEBRIDADES CULTURAIS: Madonna, Michael Jackson.
CELEBRIDADES DOS QUADRINHOS: Doonesbury, Robert Williams.
MODIFICADORES ILEGAIS DO CEREBRO: Cocaina, crack, heroina,
XTC.
DROGAS LEGAIS SENDO OFERECIDAS: bebida, anti-depressivos .

MULHERES: Nancy Reagan; Margareth Thatcher, Hilary Clinton,
Anita Hill, Madonna, Princesa Diana, Lorena Bobbit.



OTIMISMO SOBRE AS GERAgOES
DO SECULO 21

Vimos que no seculo 20, cada geragSo montou \iina nova
cultura definida pelos Novos Meios de ComunicagSo que
foram sua linguagem nativa em seus anos iniciais. Cada
nova geragao converte o Meio de Comunicagao de seus pais
em uma nova linguagem.

Aqueles que cresceram nos anos 90 sao uma geragSo
unica . Recebem mais informagao por dia do que seus
tataravos .

Passam boa parte de seu tempo frente a telas,
desenvolvendo uma nova linguagem baseada nao em palavras,
mas em programas multi-midia. Pensam e falam na rede
eletronica global .

Estao criando uma nova Cultura Global .

Sao a geragao melhor informada na historia.
Nao sao racistas nem sexistas. sao ceticos com relagao

a culturas tradicionais . Compreendem e deliciam-se no
Caos .

Sao altamente individualistas . Sua lealdade esta com
OS seus companheiros de grupo e aqueles que podem falar
sua linguagem - a linguagem da luz .

Se voce tiver mais de 40 anos, nao pode compreender
essa cultura em rapido movimento .

Sua melhor chance de sobreviver e f lorescer no future
caotico e encontrar um jovem professor high-tech que Ihe
ensine como elevar o seu QI . . . seu Quociente de Informagao .

Aprenda a PLANEJAR o Caos . INVENTE NOVAS RESPOSTAS PARA O
MISTERIO DA VIDA.

LIGUE-0
SINTONIZE-O
DE A PARTIDA

CONTINUE
A MUDAR

sao Paulo-SP
Margo 1994
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Humor, Wit & Fantasy. H.H.Hart, 1976. p.10-14, 16, 20, 24-27.

Bresil. M.F.Dennis, 1840. p.2-3.

Metal Hurlantn.\5. 1985 (modificada). p. 18- 19

A History of Comics Undergrounds. M.J.Estren, 1974. p.22-23, 40 (inf.)

Fairy Tales and Stories. J.C.Andersen 1921. p.40 (sup)

Jours de Bonheur. M.Slolz, 1881. p.28-29

Game of Life. T.Leary, 1979. p.30-39

Aventuras de J.P.Chopard. L.Desnoyers, 1907. p.32-33(inf)

Agradecimentos Especiais ao amigo Luis Magnani (drags da capa).
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